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S³owem wstêpu
Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!
Oddajemy w Twoje rêce najnowsz¹ publikacjê Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych STOP. Dziesiêæ lat dzia³alnoci najwiêkszej polskiej organizacji zrzeszaj¹cej trenerów szkol¹cych w trzecim sektorze sk³ania do podsumowañ,
dotycz¹cych zarówno instytucjonalnych, jak i metodologicznych i etycznych ram,
w jakich funkcjonuje polski pozarz¹dowy sektor szkoleniowy.
Wziêlimy pod lupê samo Stowarzyszenie STOP i szko³y trenerskie przez nie
prowadzone, które ukoñczy³o ju¿ 200 osób, w du¿ej czêci nadal aktywnie
dzia³aj¹cych w sektorze pozarz¹dowym.
W publikacji znajdziesz tak¿e kompendium wiedzy na temat metodologii szkoleñ, pocz¹wszy od badania potrzeb szkoleniowych, przez przyjrzenie siê æwiczeniom wykorzystywanym w procesie uczenia siê, po ewaluacjê szkoleñ. Nie pomijamy równie¿ tematu fundamentalnego  metodologii uczenia. A na zakoñczenie
 s³owniczek pojêæ szkoleniowych.
Nie zapomnielimy o samych trenerach. W publikacji powiêcamy du¿o miejsca
rozwa¿aniom na temat ról i odpowiedzialnoci trenera (zarówno na sali szkoleniowej, jak i w szerszym kontekcie  grup, spo³ecznoci, w których pracuje), stylów
trenerskich, a tak¿e kwestii równoci, czêsto pojawiaj¹cych siê podczas pracy z grup¹
(nie tylko podczas szkoleñ antydyskryminacyjnych).
Troszcz¹c siê o ochronê trenerów, zajêlimy siê równie¿ tematem praw autorskich materia³ów wykorzystywanych lub udostêpnianych podczas szkoleñ. Zachêt¹
do rozwijania siê i edukacji trenerów jest czêæ powiêcona superwizji  temat modny ostatnio w ró¿nych bran¿ach, których istot¹ jest praca z ludmi, w przypadku
trenerów  podstawowej drogi do rozwoju i zachowania równowagi w tak
anga¿uj¹cym zawodzie.
Zwieñczeniem publikacji s¹ rozmowy z najbardziej dowiadczonymi trenerami-superwizorami Stowarzyszenia STOP, w których dziel¹ siê swoimi przemyleniami
na temat treningów, trenerów, postaw trenerskich, a tak¿e wspominaj¹ swoje
pierwsze i obecne dowiadczenia szkoleniowe i superwizyjne. Fakty, refleksje, anegdoty  okazja do przyjrzenia siê trenerskim osobowociom i ró¿norodnym stylom
 nie tylko trenowania, ale edukacyjnej pracy z ludmi w ogóle.
Mamy nadziejê, ¿e ta publikacja bêdzie u¿yteczna dla trenerów, odbiorców
szkoleñ z organizacji pozarz¹dowych i lokalnych spo³ecznoci, samych STOPowiczów poprzez pokazywanie szkoleñ od kuchni, a zarazem odda te¿ ducha i wartoci
le¿¹ce u podstaw Stowarzyszenia i STOPowej etyki trenerskiej  podmiotowoci,
partycypacji, partnerstwa, wiary w zmianê.
Inspiracj¹ dla tytu³u naszej publikacji by³a nazwa treningu zadaniowego absolwentów VIII edycji Szko³y Trenerów STOP: Zmiana STOProcent, który odby³ siê
w Olsztynie w marcu 2009 roku.
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych
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Narodziny, dzieciñstwo, dojrzewanie
i doros³oæ Stowarzyszenia Trenerów
Organizacji Pozarz¹dowych
Ma³gorzata Czarnecka
Standardowe i proste pytanie  Ile lat ma STOP? powoduje nasze zak³opotanie, bo:
 mamy ju¿ 14 lat, jeli przyj¹æ, ¿e ta najwa¿niejsza data to termin historycznego
spotkania trenerów w Lublinie;
 mamy ju¿ 12 lat, jeli przyj¹æ, ¿e pocz¹tkiem jest data rejestracji;
 mamy 11 lat, jeli liczymy od pierwszego realnego dzia³ania;
 mamy 10 lat, jeli zaczynamy datowaæ od pierwszego projektu.
Z naszego punktu widzenia jest mniej istotne, ile faktycznie STOP ma lat.
Wa¿niejsze jest dla nas to, ¿e ci¹gle stoj¹ przed nami nowe wyzwania, ¿e mimo
up³ywu lat (zmian zarz¹dów, komisji rewizyjnych i statutu stowarzyszenia), respektujemy zasadê, dziêki której mo¿liwe by³o powstanie STOP-u. Ta nigdy formalnie niespisana regu³a mówi:
Zadaniem STOP jest kszta³cenie i wspieranie trenerów organizacji
pozarz¹dowych. STOP nie jest konkurencj¹ dla organizacji prowadz¹cych
szkolenia; nie wchodzi na rynek typowych szkoleñ realizowanych przez
NGO.
W tym rozdziale opisujemy, jak rodzi³ siê STOP i jak bardzo powoli, stopniowo
i systematycznie siê rozwija³ oraz poszerza³ swoj¹ ofertê dla trenerów.

Narodziny Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarz¹dowych
Wiosna 1995  uczestniczymy w pierwszym regionalnym spotkaniu trenerów w Lublinie podczas Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych, którego organizatorem
by³ Program Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego (CSDP)  dzi to Fundacja
Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego.
Spotkanie by³o testem  na ile polscy trenerzy s¹ gotowi podejmowaæ dyskusje
o wspólnych interesach i okrelaæ obszary wspó³pracy.
Lato 1995  odbywa siê pierwsze ogólnopolskie spotkanie trenerów w Ryni
k/Warszawy, organizowane przez CSDP.
Rozmawialimy o problemach rodowiska, m.in. o prawach autorskich, systemie finansowania szkoleñ. Doszlimy do wniosku, ¿e jedyn¹ metod¹ ich
rozwi¹zywania jest stworzenie forum sta³ej wspó³pracy miêdzy trenerami.
Jesieñ 1995  uczestniczymy w drugim ogólnopolskim spotkaniu trenerów
w Krakowie podczas Ma³opolskiej Konferencji Inicjatyw Pozarz¹dowych.
Powo³alimy GRyZ (Grupê Roboczo-Zadaniow¹). GRyZ opracowa³a materia³ na
temat istoty dzia³alnoci trenerskiej na rzecz organizacji pozarz¹dowych pt. Za11

wód: trener organizacji pozarz¹dowych, zbudowa³a bazê danych o organizacjach
prowadz¹cych szkolenia, o programach szkoleniowych i trenerach oraz opracowa³a
pierwszy w Polsce Informator o Instytucjach Prowadz¹cych Szkolenia dla Organizacji Pozarz¹dowych.
28.06.1996 r. odbywa siê Ogólnopolska Konferencja Trenerów dla Organizacji Pozarz¹dowych (podczas Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych).
Podjêlimy decyzjê o powo³aniu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarz¹dowych (i rozwi¹zalimy GRyZ).
Ustalilimy, ¿e g³ównymi dzia³aniami STOP bêd¹:
 prowadzenie szko³y dla trenerów organizacji pozarz¹dowych,
 integrowanie rodowiska trenerskiego,
 wypracowanie i wdro¿enie standardów jakoci szkoleñ,
 wymiana wiedzy i dowiadczeñ miêdzy trenerami,
 prowadzenie superwizji i nadawanie certyfikatów jakoci szkoleñ,
 tworzenie systemu informacji o rodowisku trenerów w Polsce,
 tworzenie biblioteki, zawieraj¹cej przydatn¹ w pracy trenerów literaturê oraz
materia³y szkoleniowe.
27 stycznia 1997 r.  rejestracja.
Otrzymujemy wpis do KRS. Stajemy siê pierwsz¹ tego typu instytucj¹ w ca³ej
Europie rodkowo-Wschodniej!

Dzieciñstwo Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarz¹dowych
1998 r.  organizujemy pod szyldem STOP ogólnopolsk¹ konferencjê dla trenerów (przy wspó³udziale Powszechnej Akademii M³odzie¿y); zaczynamy realizacjê
pierwszego projektu STOP, tworzymy sekretariat. I kupujemy pierwszy komputer.
1999 r.  rozpoczynamy I edycjê Szko³y Trenerów STOP pod opiek¹ Rady Programowej (cia³a zrzeszaj¹cego przedstawicieli najwiêkszych na rynku pozarz¹dowym
organizacji szkoleniowych). Podejmujemy prace nas standardami szkoleniowymi STOP.
Otwieramy punkt kontaktowy przy Fundacji Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych 
zaczynamy prowadziæ bazê kontaktow¹ naszych cz³onków, zbieramy sk³adki, odpowiadamy na pytania cz³onków, organizujemy spotkania.
2000 r.  koñczy siê I edycja Szko³y Trenerów. Przyjmujemy standard szkoleniowy STOP (pierwsza wersja tzw. Listy Kompetencji wraz Kart¹ Etyczn¹ trenera). Wybieramy pierwszych dziesiêciu superwizorów.
2001 r.  otwieramy II Szko³ê Trenerów (jeszcze pod opiek¹ Rady Programowej).
Realizujemy pierwsze szkolenie wewnêtrzne dla cz³onków Stowarzyszenia. Tworzymy pierwsz¹ internetow¹ bazê o podmiotach prowadz¹cych szkolenia oraz organizatorach szkoleñ (we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR). W strukturze STOP wyodrêbniamy: Radê Superwizorów, odpowiedzialn¹ za szko³y trenerów, Komisjê ds. certyfikacji, Komisjê odwo³awczo-rozjemcz¹, która bêdzie zajmowaæ siê rozstrzyganiem sporów i skarg na jakoæ pracy trenerów.
2002 r.  podczas dwudniowego planowania strategicznego wyznaczamy
kierunki dzia³añ na kolejne lata i opracowujemy misjê Stowarzyszenia. Nadajemy
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pierwsze certyfikaty jakoci szkoleñ STOP (1 i 2 stopnia). Tworzymy serwis dotycz¹cy
szkoleñ na www.ngo.pl. Na koniec roku mamy 92 cz³onków i cz³onkiñ.

Dojrzewanie STOP
2003 r.  startuje III edycja Szko³y Trenerów. We wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
KLON/JAWOR wydajemy Informator o organizacjach szkoleniowych z obszernym
wstêpem dotycz¹cym standardów pracy trenera, cz³onka STOP. Nak³ad: 2000 egz.
Aktualizujemy bazy danych organizacji szkoleniowych na www.ngo.pl; powstaje
praca magisterska na temat trenerów, III sektora oraz STOP autorstwa Agnieszki
Maszkowskiej Trenerzy w organizacjach pozarz¹dowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce.
2004 r. odbywa siê trening zadaniowy absolwentów III edycji Szko³y Trenerów  pierwszy od pocz¹tku do koñca przygotowany i zrealizowany zgodnie
z wypracowanymi przez STOP standardami. Koñczy siê wsparcie dotychczasowych
grantodawców. W tej sytuacji wiêkszoæ czasu i energii powiêcamy na szukanie
pieniêdzy na kolejn¹ szko³ê i funkcjonowanie biura. Sytuacja jest na tyle z³a, ¿e zarz¹d
rozwa¿a zawieszenie dzia³alnoci STOP. Kryzys przyspiesza decyzjê, aby uruchamiaæ odp³atnie corocznie szko³y trenerów  nie czekaj¹c na zakoñczenie aktualnie
trwaj¹cej edycji, rusza IV edycja Szko³y Trenerów. Upraszczamy zasady przyjêcia do
Stowarzyszenia. Opracowujemy procedury ubiegania siê o 3. stopieñ certyfikatu
jakoci szkoleñ, tworzymy regulamin pracy Rady Superwizorów.
2005 r. odbywa siê trening zadaniowy absolwentów IV edycji Szko³y Trenerów. Rozpoczyna siê V edycja naszej szko³y oraz Szko³a Facylitatorów Budowania
Partnerstw Lokalnych. Obok tradycyjnych szkoleñ wewnêtrznych organizujemy
pierwsze Lato z Trenerem, czyli szkolenie po³¹czone z aktywnym wypoczynkiem.
Powstaje film o STOPie. Dzia³a wypo¿yczalnia sprzêtu: kamery i rzutnika. Coraz
czêciej otrzymujemy oferty pracy dla trenerów i wspó³pracy od ró¿nych podmiotów.
2006 r. odbywa siê trening zadaniowy absolwentów V edycji Szko³y Trenerów. Rusza VI edycja Szko³y Trenerów, II edycja Szko³y Facylitatorów Budowania
Partnerstw Lokalnych i I edycja Szko³y Trenerów Mediacji Rodzinnej (w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych). Zaczynamy szkoliæ trenerów na zlecenie i w porozumieniu z innymi instytucjami. Zmieniamy i uaktualniamy statut
stowarzyszenia. Powiêkszamy zespó³ pracowników biura, dokupujemy sprzêt
biurowy i szkoleniowy. Zaczynamy prowadziæ regularn¹ ewaluacjê wszystkich
dzia³añ STOP.

Doros³oæ STOP
2007 r. odbywa siê egzamin szkoleniowy dla absolwentów VI edycji Szko³y
Trenerów, podczas którego przeszkolonych zostaje 100 osób. Rozpoczyna siê VII
edycja Szko³y Trenerów oraz projekt Wiedza i Dowiadczenie  kurs dla trenerów
zaawansowanych (w partnerstwie z Inwestycjami Spo³ecznymi Sp. z o.o.). W ramach
treningu zadaniowego absolwentów Szko³y Trenerów Mediacji Rodzinnej przeszkolonych zostaje 100 osób. Na zaproszenie olsztyñskiego orodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej realizujemy bran¿ow¹ szko³ê trenerów skierowan¹ do pra13

cowników instytucji rynku pracy. Kszta³cimy na kursie trenerskim pracowników Fundacji Fundusz Wspó³pracy. W porozumieniu z Sieci¹ SPLOT zaczynamy realizacjê
pierwszego kursu trenerskiego dla pracowników orodków. Przygotowujemy
i realizujemy cykl szkoleñ trenerskich dla Centrum Edukacji Obywatelskiej. Powiêksza siê grono superwizorów STOP. Tworzymy regulamin wyboru trenerów do projektów wewnêtrznych. Sk³adamy dokumenty potrzebne do uruchomienia
dzia³alnoci gospodarczej.
2008 r. odbywa siê trening zadaniowy absolwentów VII edycji Szko³y Trenerów. Rusza VIII edycja Szko³y Trenerów i II edycja Szko³y Trenerów Mediacji Rodzinnej  w jej ramach mamy drugi z kolei w tym samych roku trening zadaniowy. Kontynuujemy projekty Wiedza i Dowiadczenie oraz kurs trenerski dla Sieci SPLOT.
Zaczynamy projekt STOPami ku lepszej jakoci szkoleñ. Mamy bogat¹
i zró¿nicowan¹ ofertê szkoleñ wewnêtrznych dla naszych cz³onków. Trwa proces
uzgadniania nowych celów strategicznych w obszarach: dzia³alnoæ programowa
i gospodarcza, rozwój bazy cz³onkowskiej, komunikacja i PR. Zmieniamy biuro na
wiêksze  w koñcu mamy salê szkoleniow¹ i zaplecze do ró¿nych spotkañ. W ca³ym
roku naszymi dzia³aniami obejmujemy 496 osób  s¹ to uczestnicy szkó³ trenerskich,
szkoleñ wewnêtrznych i treningów zadaniowych w ro¿nych projektach. Mamy 174
cz³onków i cz³onkiñ, w tym 62 legitymuje siê certyfikatami jakoci szkoleñ. Ju¿ wiemy, jakie projekty bêdziemy realizowaæ w 2009 r. i jakie wyzwania stoj¹ przed nami
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Opowieæ o Szko³ach Trenerów STOP
Ma³gorzata Czarnecka
Prowadzenie Szko³y Trenerów STOP jest sta³ym i jednym z najwa¿niejszych
naszych dzia³añ. Kiedy piszê te s³owa (styczeñ 2009 r.) trwaj¹ przygotowania do
uruchomienia IX edycji Szko³y Trenerów STOP. Przez ostatnich 10 lat nasza szko³a siê
zmienia³a, bo zmienia³ siê rynek, otoczenie, potrzeby przysz³ych trenerów.
W tym rozdziale opiszê, jak powsta³a, a potem ewoluowa³a nasza szko³a trenerów przez ostatnich dziesiêæ lat. Na koniec zaprezentujê opinie naszych absolwentów
(gromadzone z ró¿nych lat i edycji w ankietach i wywiadach ewaluacyjnych).

Pocz¹tki
Pierwotn¹ koncepcjê i program I edycji Szko³y Trenerów STOP opracowa³ Jacek
Jakubowski i zespó³ trenerów dzisiejszego Stowarzyszenia BORIS, po dokonaniu
analizy rynku i ofert szkoleñ dla przysz³ych trenerów.
Pod koniec lat 90-tych XX wieku dzia³a³y ju¿ szko³y przygotowuj¹ce do psychologicznego treningu grupowego. Powoli rozwijano szkolenia przygotowuj¹ce trenerów organizacji pozarz¹dowych, biznesu i administracji (tzw. Training of Trainers). Wszystkie one by³y szkoleniami autorskimi  najczêciej jaki zespó³, czasem
zagraniczny ekspert, przygotowywa³ w³asny program w oparciu o konkretne podejcie teoretyczne, dobiera³ prowadz¹cych z okrelonego grona profesjonalistów,
którzy najbardziej pasowali do programu.
Na tym tle oferta STOP by³a innowacyjna i wyj¹tkowa. Program Szko³y mia³ byæ
ka¿dorazowo przygotowywany przez osoby z licz¹cych siê w III sektorze organizacji szkoleniowych, a zajêcia prowadzone wspólnie przez trenerów treningu psychologicznego i trenerów NGO. Wa¿nym elementem mia³ byæ te¿ trening zadaniowy. Na pocz¹tku Rada Programowa i superwizor szko³y nie mieli jasnej jego wizji,
mia³o to byæ bli¿ej nieokrelone du¿e wydarzenie. Koncepcja, ¿e trening sprawdza
umiejêtnoci trenerskie, jest efektem jednej z ewolucyjnych zmian w dalszych edycjach Szko³y. By³y tak¿e zmiany rewolucyjne (jak chocia¿by wprowadzenie treningu
interpersonalnego do programu Szko³y), ale o nich za chwilê.
Wracaj¹c do pocz¹tków Szko³y  nadzór nad ca³oci¹ Szko³y sprawowa³ zespó³
ekspertów. Pierwotnie by³a to Rada Programowa Szko³y, z biegiem lat przekszta³cona
w Radê Superwizorów. Rada decydowa³a i decyduje o programie Szko³y, zakresie
tematycznym poszczególnych zajêæ, roz³o¿eniu akcentów, doborze prowadz¹cych.
Rokrocznie Rada stawia sobie pytania: Jak stworzyæ harmonijn¹ ca³oæ Szko³y? Jak
po³¹czyæ podejcie psychologiczne (stawiaj¹ce na relacje, spotkania osobowe JATY i proces grupowy) z podejciem charakterystycznym dla szkoleñ z zakresu organizacji i zarz¹dzania (mierzalne cele, wyrana struktura, dyrektywnoæ, porz¹dne
materia³y, nacisk na szybkie i efektywne rezultaty). Jaka wiedza i umiejêtnoci s¹ najbardziej potrzebne naszym przysz³ym trenerom? Czy naszym zadaniem jest te¿ praca
na postawach? Nie by³o (i nie jest) to ³atwe zadanie. Jednak dziêki sta³ej refleksji,
wspó³pracy, czasem trudnym kompromisom, mimo pojawiaj¹cych siê od czasu do
czasu kryzysów oraz dziêki s³uchaniu absolwentów szkó³ i braniu pod uwagê wyników ewaluacji dzi mamy produkt wysokiej jakoci, a Szko³a STOP jest mark¹
rozpoznawaln¹ i licz¹c¹ siê na rynku.
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Szko³a Trenerów STOP: ewolucje i rewolucje
I edycja (1999-2000) by³a prowadzona na dwóch poziomach: podstawowym
i zaawansowanym. Wiêkszoæ zajêæ dla obu grup odbywa³a siê w tym samym czasie i miejscu, bo koncepcja zak³ada³a, ¿e osoby z grupy zaawansowanej bêd¹ w ramach przygotowania i realizacji szkoleñ treningu zadaniowego opiekowaæ siê
osobami z grupy podstawowej. Grupa podstawowa mia³a szeæ trzydniowych sesji
zajêciowych (warsztat dotycz¹cy dynamiki grupy, warsztat umiejêtnoci psychologicznychoraz; trzy warsztaty z tematyki typowej dla szkoleñ NGO: budowanie
zespo³u, planowanie oraz zdobywanie funduszy), a tak¿e jeden warsztat ucz¹cy
umiejêtnoci: metody aktywne uczenia doros³ych. Grupa zaawansowana mia³a cztery trzydniowe sesje (przez po³owê zajêæ trwa³ trening interpersonalny, a przez drug¹
po³owê odbywa³a siê superwizja grupowa). Ogólnie rzecz bior¹c, grupa podstawowa uczy³a siê pilnie, uczestnicy mocno siê z¿yli i wspierali. To nam pokaza³o, ¿e
du¿e zró¿nicowanie grupy dobrze s³u¿y szkoleniu m³odzików. Jednak grupa zaawansowana prze¿ywa³a wiele trudnych emocji z ró¿nych powodów, co odbija³o
siê na wspó³pracy miêdzy grupami.
Program I edycji Szko³y Trenerów STOP
1. Proces grupowy
2. Budowanie zespo³u
3. Planowanie
4. Fundraising
5. Metody aktywne uczenia doros³ych
6. Osobisty styl pracy trenera
7. Trening zadaniowy
8. Spotkanie ewaluacyjne

II edycja (2001-2002)  poziom podstawowy. Zakres i tematyka zajêæ oraz
liczba sesji pozostaj¹ niezmienione. Wa¿n¹ ró¿nic¹ w stosunku do I edycji jest wiêksze zaanga¿owanie superwizora. Rada Programowa ustala, ¿e superwizor jest obecny na wszystkich zajêciach i wszystkie wspó³prowadzi. W ewaluacji Szko³y pojawiaj¹
siê g³osy, ¿e nie ma potrzeby uczyæ szkó³kowiczów planowania i zdobywania funduszy, bo nie wszyscy bêd¹ z tych tematów prowadziæ szkolenia, s¹ postulaty innej
roli superwizora, s³yszymy, ¿e powinno byæ wiêcej zajêæ z psychologii i metodologii,
¿e trzeba zmieniæ (w zasadzie wszystko) w treningu zadaniowym.
Program II edycji Szko³y Trenerów STOP
1. Dynamika grupy
2. Budowanie zespo³u
3. Metody aktywne uczenia doros³ych
4. Planowanie
5. Fundraising
6. Osobisty styl prowadzenia zajêæ
7. Trening zadaniowy
8. Spotkanie ewaluacyjne
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III edycja (2003-2004)  poziom podstawowy. Rada Programowa zaostrza
wymagania dotycz¹ce zaliczenia Szko³y: pojawia siê regulamin, który porz¹dkuje
sprawy nieobecnoci; jasno mówi, ¿e trening zadaniowy to przygotowanie
i przeprowadzenie szkoleñ  kto nie przyst¹pi do niego, traci mo¿liwoæ otrzymania dyplomu. Superwizor jest odpowiedzialny za ci¹g³oæ programu i zajêæ (ju¿ nie
prowadzi wszystkich warsztatów), jest dostêpny dla uczestników po zajêciach oraz
na sesjach, których nie prowadzi. Nastêpuj¹ rewolucyjne zmiany w programie:
pojawia siê trening interpersonalny. Po raz pierwszy uczymy uczestników, jak
tworzyæ program szkoleniowy. Kanon merytoryczny (budowanie zespo³u, planowanie i zdobywanie funduszy) pojawia siê w skondensowanej formie. Rozmowy
i przygotowania do treningu zadaniowego rozpoczynaj¹ siê praktycznie zaraz po
treningu interpersonalnym. Dla chêtnych s¹ organizowane dodatkowe szkolenia
(np. pe³ne szkolenie z budowania zespo³u oraz szkolenie z ewaluacji). Po raz
pierwszy wszyscy (uczestnicy szko³y oraz superwizorzy) maj¹ satysfakcjê z treningu
zadaniowego, który by³ zorganizowany w partnerstwie i zakoñczy³ siê sukcesem.
Program III edycji Szko³y Trenerów STOP
1. Trening interpersonalny
2. Jak pracuje grupa szkoleniowa?
3. Zasady i metody treningu umiejêtnoci
4. Warsztat jako narzêdzie wspierania organizacji
5. Budowanie modu³ów szkoleniowych
6. Ja jako trener wobec grupy
7. Trening zadaniowy
8. Spotkanie ewaluacyjne

IV edycja (2004-2005)  poziom podstawowy. Opiekê nad Szko³¹ przejmuje Rada Superwizorów. STOP ma ju¿ wypracowane standardy jakoci szkoleñ, dzia³a
system certyfikacji. Mo¿emy wiêc kandydatom do Szko³y:
 przekazaæ informacjê, ¿e udzia³ w Szkole mo¿e byæ tylko wstêpem do zdobywania,
a potem szlifowania umiejêtnoci trenerskich;
 pokazaæ drogê ich rozwoju w perspektywie kilku lat (Szko³a Trenerów, cz³onkostwo
w stowarzyszeniu, udzia³ w ró¿norodnych dzia³aniach, posiadanie wp³ywu na to,
co siê dzieje w stowarzyszeniu, certyfikacja).

Program IV edycji Szko³y Trenerów STOP
1. Trening interpersonalny
2. Jak pracuje grupa szkoleniowa?
3. Prowadzenie grupy szkoleniowej
4. Metodologia prowadzenia szkoleñ
5. Projektowanie programu szkoleniowego
6. Prezentacja trenerska
7. Trening zadaniowy
8. Spotkanie ewaluacyjne
W programie Szko³y czêæ zmian jest ewolucyjna (wypada kanon tematów
merytorycznych), czêæ rewolucyjna (wprowadzono wiêcej zajêæ zwi¹zanych
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z nabywaniem lub doskonaleniem umiejêtnoci  pojawiaj¹ siê zajêcia dotycz¹ce
facylitacji i prezentacji trenerskiej).

IV edycja Szko³y  rysunek Danuty Sterny

W padzierniku 2004 r. ówczesny superwizor Szko³y Dariusz Fijo³ek tak pisa³
o Szkole do uczestników Walnego Zgromadzenia STOP (fragmenty):

Program
Program obecnej edycji Szko³y ró¿ni siê od poprzedniej tym, ¿e teraz skupia
siê on przede wszystkim na tym, jak uczyæ. Zaczê³o siê, tak jak poprzednio, od
treningu interpersonalnego, potem by³o o procesie grupowym, nastêpnie
o umiejêtnoci powadzenia grupy szkoleniowej. W tej chwili jestemy po bardzo intensywnej sesji na temat metodologii prowadzenia szkoleñ. Przed nami
jeszcze projektowanie szkoleñ i prezentacja trenerska, no i oczywicie trening
zadaniowy.
Trening zadaniowy
Uczestnicy ju¿ pracuj¹ nad treningiem zadaniowym. Praca odbywa siê w dwóch
obszarach: organizacyjnym, czyli gdzie i dla kogo bêdzie szkolenie przygotowywane na zaliczenie Szko³y, i merytorycznym, dotycz¹cym programów
szkoleñ. Praca nad treningiem zadaniowym wygl¹da trochê inaczej ni¿
w poprzedniej edycji. Zmiana dotyczy sposobu wy³aniania tematów, z których
powstan¹ programy szkoleniowe na trening zadaniowy. Tematy te, zgodnie
z za³o¿eniami obecnej edycji Szko³y, wychodz¹ od uczestników, a nie, jak by³o
poprzednio, s¹ nadawane odgórnie. Podejcie to niesie ze sob¹ du¿o korzyci
dotycz¹cych poziomu kompetencji uczestników w danym temacie i ich
zaanga¿owania w pracê nad programem szkoleniowym, który dotyczy bliskiego im obszaru.
Uczestnicy
Na koñcu piszê o tych, którzy s¹ najwa¿niejsi w tym ca³ym przedsiêwziêciu,
czyli o uczestniczkach i uczestnikach. Grupa jest doæ zró¿nicowana pod wzglêdem dowiadczenia szkoleniowego, a tak¿e osobowoci trenerskich. Uczestnicy po intensywnych prze¿yciach na treningu interpersonalnym i jego nie
mniej intensywnej konsumpcji na zajêciach z procesu grupowego, pracuj¹
w pocie czo³a. S¹ bardzo zaanga¿owani i gotowi do pracy, czêsto kosztem
przerw ( ).
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V edycja (2005-2006)  program Szko³y jest nieznacznie zmodyfikowany
w stosunku do IV edycji. Poprawiamy trening interpersonalny. Nowoci¹ jest wprowadzenie nowej funkcji  og³aszamy konkurs na asystenta/asystentkê Szko³y. W programie Szko³y króluj¹ w¹tki metodologiczne: uczestnicy wielokrotnie staj¹ przed
grup¹  æwicz¹ dan¹ umiejêtnoæ, maj¹ mo¿liwoæ otrzymania wielu informacji
zwrotnych. Prowadz¹cy zajêcia zaczynaj¹ pracowaæ bardziej higienicznie (staraj¹
siê koñczyæ zajêcia o czasie), wiêc po zajêciach jest czas na dzielenie siê innymi
ciekawymi zainteresowaniami i hobby (króluj¹ bêbny i fotografowanie).

Program V edycji Szko³y Trenerów STOP
1. Trening interpersonalny
2. Jak pracuje grupa szkoleniowa?
3. Prowadzenie grupy szkoleniowej
4. Metodologia prowadzenia szkoleñ
5. Projektowanie programu szkoleniowego
6. Prezentacja trenerska
7. Trening zadaniowy
8. Sesja ewaluacyjna

Trening zadaniowy uczestników i uczestniczek V edycji Szko³y Trenerów STOP
 Gar wolin, wiosna 2006 r.
foto: Ma³gosia Czarnecka
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VI edycja (2006-2007)  program zajêæ nie zmienia siê. Szko³ê zaczyna trening interpersonalny, potem jest sesja dotycz¹ca procesu i dynamiki. Na kolejnych
zajêciach króluj¹: facylitacja, cykl Kolba i prezentacja poprzedzona sesj¹ Projektowanie programów szkoleniowych. Od pocz¹tku do koñca szko³y wiêkszoæ zajêæ
odbywa siê w jednej du¿ej grupie (ma to swoje plusy i minusy).
Program VI edycji Szko³y Trenerów STOP
1. Trening interpersonalny
2. Jak pracuje grupa szkoleniowa?
3. Prowadzenie grupy szkoleniowej
4. Metodologia prowadzenia szkoleñ
5. Projektowanie programu szkoleniowego
6. Prezentacja trenerska
7. Trening zadaniowy
8. Sesja ewaluacyjna

VII edycja (2007-2008)  Rada Superwizorów podejmuje decyzjê, aby zwiêkszyæ liczbê zajêæ (wyd³u¿a cykl Szko³y o jedn¹ trzydniow¹ sesjê dotycz¹c¹ metod
szkoleniowych); poprawia te¿ warunki uczenia  dzieli grupê na dwie podgrupy.
Wiêkszoæ zajêæ odbywa siê w ma³ych 12 osobowych zespo³ach  jest wiêcej czasu
na indywidualne dowiadczenia i æwiczenia oraz na przygotowanie treningu zadaniowego podczas samych zajêæ w Szkole.

Program VII edycji Szko³y Trenerów STOP
1. Trening interpersonalny
2. Jak pracuje grupa szkoleniowa?
3. Prowadzenie grupy szkoleniowej
4. Metodologia prowadzenia szkoleñ
5. Projektowanie programu szkoleniowego
6. Metody szkoleniowe
7. Prezentacja trenerska
8. Trening zadaniowy
9. Sesja ewaluacyjna

VIII edycja (2008-2009)  Rada Superwizorów, maj¹c na uwadze dowiadczenia z poprzedniej edycji (zwi¹zane z ró¿nym podzia³em na grupy oraz procesem),
jeszcze przed treningiem interpersonalnym wprowadza dodatkow¹ sesjê, na której
wszyscy uczestnicy maj¹ siê poznaæ, podyskutowaæ o blaskach i cieniach pracy trenerów w III sektorze, zdiagnozowaæ swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju.
Integracja na pierwszej sesji ma u³atwiæ dalsz¹ pracê wszystkim zaanga¿owanym
w proces edukacyjny. Tematyka dotycz¹ca III sektora i roli trenera powraca do programu po wielu latach nieobecnoci.

Program VIII edycji Szko³y Trenerów STOP
1. Warsztat wprowadzaj¹cy do idei STOP
20

2. Trening interpersonalny
3. Komunikowanie siê z grup¹
4. Szkolenie jako narzêdzie zmiany
5. Metodologia prowadzenia szkoleñ
6. Metody szkoleniowe
7. Prezentacja trenerska
8. Trening zadaniowy
9. Sesja ewaluacyjna

Opinie o szko³ach trenerskich STOPu
z ró¿nych lat i edycji
Szko³y STOP ukoñczy³o ju¿ ponad 150 osób. Dla du¿ej czêci z nich STOP by³
wa¿nym dowiadczeniem, które mia³o pozytywny wp³yw nie tylko na pracê trenersk¹.
 Szko³a da³a mi solidne podstawy do dalszego rozwoju, zachêci³a do pracy,
uporz¹dkowa³a wiedzê i umiejêtnoci; ponazywa³a mechanizmy, które intuicyjnie
wyczuwamy i stosujemy.
 Dziêki Szkole pootwiera³em w sobie nieznane przestrzenie  uchyli³em dêbowe
drzwi, dotkn¹³em swej wra¿liwoci, pozna³em smak komunikatów zwrotnych,
pozna³em swoje relacje z ludmi.
 Szko³a Trenerów STOPu stanowi³a dla mnie przede wszystkim wielk¹ inspiracjê.
Od kiedy pierwszy raz zetknê³am siê ze STOPowym stylem, wiedzia³am, ¿e chcê byæ
trenerem. Teraz jestem du¿o bardziej wiadoma i utwierdzona w swoim wyborze.
Dla mnie ten styl trenerski oznacza po pierwsze wra¿liwoæ i otwartoæ na uczestnika, jego potrzeby, ale jednoczenie opieranie siê o jego wiedzê i dowiadczenie; po
drugie to doskona³e przygotowanie programu, który ma prowadziæ do absolutnie
przemylanego celu, a choæ cie¿ka do niego jest wyznaczona, zdobyte umiejêtnoci trenerskie pozwalaj¹ równie¿ na meandrowanie i improwizacjê; po trzecie to
rozbudzenie potrzeby nieustannego rozwoju, doskonalenia siebie jako osoby
i oczywicie jako trenera. To by³o co. Polecam!
 Szko³a STOP spe³ni³a moje oczekiwania. Uczy³am siê od profesjonalistów, a jednoczenie mia³am mo¿liwoæ w praktyce sprawdzania swoich poszczególnych
umiejêtnoci trenerskich. Dziêki licznym æwiczeniom wzmocni³am swoje mocne
strony i pozna³am obszary, nad którymi muszê pracowaæ. Polecam STOP wszystkim
tym, którzy wiedz¹, ¿e trener to osoba, która jest zobowi¹zana do ci¹g³ej pracy nad
sob¹ i doskonalenia swojego warsztatu trenerskiego. Dziêki Szkole STOP wiem, jak
doskonaliæ swoje umiejêtnoci, aby prowadzone szkolenia i warsztaty dawa³y uczestnikom jeszcze wiêksze mo¿liwoci rozwoju.
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Role i odpowiedzialnoæ trenera
i trenerki STOP
Katarzyna Sekutowicz

Edukacja przez ca³e ¿ycie
¯yjemy w ciekawych czasach  mo¿na powiedzieæ, odwo³uj¹c siê do znanej
chiñskiej kl¹twy. Kreatywnoæ, innowacyjnoæ, mobilnoæ idei i wiedzy to jedne
z wyznaczników wspó³czesnego rozwoju. Aby dostosowaæ siê do szybkiego tempa
i rodzaju zmian, aby móc odnaleæ siê w coraz to nowych warunkach spo³ecznych,
ludzie musz¹ wykazaæ siê du¿¹ mobilnoci¹ edukacyjn¹. Ci¹g³e poszerzanie swojej
wiedzy i umiejêtnoci sta³o siê podstaw¹ mo¿liwoci udzia³u w ¿yciu spo³eczno-ekonomiczno-politycznym, podstawowym rodkiem zapobiegaj¹cym wykluczeniu
spo³ecznemu. Has³o uczenie siê przez ca³e ¿ycie (lifelong learning) jest symbolem
wspó³czesnej edukacji. Oczywistoci¹ jest stwierdzenie, ¿e edukacja ju¿ nie ogranicza siê do dzieci i m³odzie¿y i ¿e mo¿e siê odbywaæ poprzez inne, ni¿ szkolne, formy.
Wiedza i dostêp do niej sta³y siê dobrem rynkowym i po¿¹danym. Jednak s³owo
uczenie siê zmieni³o z biegiem lat swoje znaczenie. Jak obecnie rozumiany jest
proces edukacji i co obejmuje?

Proces nabywania kompetencji
Wed³ug osób zajmuj¹cych siê wspó³czesn¹ edukacj¹1 ludzie doroli ucz¹ siê
w interakcji z otoczeniem, aktywnie konstruuj¹ w³asn¹ wiedzê, wykorzystuj¹c w tym
procesie wiedzê ju¿ posiadan¹. Nie rejestruj¹ informacji, ale buduj¹ struktury wiedzy
z dostêpnych informacji2 . Celem edukacji jest wiêc nie tyle przekazywanie informacji, co wyswobodzenie umys³u osoby ucz¹cej siê z dotychczasowych schematów
mylenia i pokazanie jej nowych mo¿liwoci. Nauczenie jej samodzielnej rekonstrukcji
swojej wiedzy poprzez analizê, wnioskowanie, ró¿norodne metody badawcze, kryteria oceny. Materia³em do opanowania jest w tym przypadku umiejêtnoæ uczenia
siê, mylenia, analizowania, syntetyzowania i wyci¹gania wniosków. Osoba ucz¹ca
siê ma za zadnie nie przyswojenie zestawu informacji, lecz przyswojenie umiejêtnoci jej zdobycia i przetworzenia.
Pojecie kompetencji rozumiane jest w tym przypadku jako zarówno wiedza, jak
i umiejêtnoci i postawy, cyt.3
Uczenie siê polega nie tyle na przyswajaniu wiedzy na okrelony temat (subject centeredness), ale umiejêtnoci rozwi¹zywania problemów w okrelonej
dziedzinie (problem centredness).
I to w³anie kszta³towanie umiejêtnoci i postaw ¿yciowych wydaje siê byæ
we wspó³czesnej edukacji szczególnie istotne, gdy¿ daje cz³owiekowi mo¿liwoæ
1

Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. B. liwerski, Kraków 1998

Jednym z kluczowych nurtów wspó³czesnej edukacji sta³ siê konstruktywizm reprezentowany
m.in. przez J. Piageta, J.S. Brunera

2

M.Knowles, 1984, za: M.K. Smith, (1996; 1999) «Andragogy», the encyclopaedia of informal education, http://www.infed.org/lifelonglearning/b-andra.htm. Last update: June 15, 2004 (t³umaczenie
Agnieszki Maszkowskiej w ramach pracy magisterskiej Trenerzy w organizacjach pozarz¹dowych
na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce (Instytut Socjologii; Wydzia³ Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Bia³ymstoku, 2004)

3
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dostosowania siê do zmieniaj¹cego siê wiata, daje mo¿liwoæ wyboru rzeczy
najwa¿niejszych sporód coraz to nowych informacji, odkryæ i idei. Daje wiêksze
szanse we wspó³czesnym wiecie.
Raport dla UNESCO Edukacja. Jest w niej ukryty skarb4 formu³uje cztery zasadnicze filary edukacji u progu XXI wieku:
1. uczyæ siê, aby wiedzieæ  rozumiane jako nadanie z powrotem wiedzy charakteru
wartoci, promocjê wykszta³cenia (szczególnie ogólnego, szerokoprofilowego,
humanistycznego); rozbudzanie potrzeby uczenia siê przez ca³e ¿ycie;
2. uczyæ siê, aby dzia³aæ  rozumiane jako akceptacja skutecznego dzia³ania opartego na takich kompetencjach, jak: autonomicznoæ, odpornoæ na stres, innowacyjnoæ, racjonalnoæ decyzji, komunikatywnoæ, zdolnoæ do pracy w zespole,
umiejêtnoci techniczne i profesjonalne;
3. uczyæ siê, aby ¿yæ wspólnie  rozumiane jako zaanga¿owanie w budowanie solidaryzmu spo³ecznego, uczenie harmonijnego wspó³istnienia, rozwijanie rozumienia blinich, ich historii, tradycji i duchowych wartoci, akceptacjê pluralizmu,
tolerancji i zrozumienia innego i innoci;
4. uczyæ siê, aby byæ  rozumiane, jako rozwój cz³owieka, jego osobowoci i talentów poprzez wykorzystanie ró¿norodnych form ekspresji i zaanga¿owania.
Aby móc skutecznie wspieraæ ludzi w tak wszechstronnym rozwoju, proces
edukacji musi byæ wielokierunkowy. Powinien zawieraæ zarówno trening umiejêtnoci, jak i m.in. mo¿liwoæ indywidualnego doskonalenia nabytych kompetencji.
Powinien obejmowaæ kszta³cenie w zakresie wiedzy i umiejêtnoci, a tak¿e umiejêtnoci krytycznego mylenia czy samodzielnoci w podejmowaniu decyzji. Powinien
obejmowaæ równolegle wiedzê, umiejêtnoci i postawy.
W zwi¹zku z tym trenerzy i trenerki musz¹ pe³niæ wiele ról w procesie edukacji
i posiadaæ bardzo szerokie kompetencje. Przyjrzyjmy siê niektórym z mo¿liwych ról
w kontekcie znaczenia dla procesu uczenia siê i wymaganych do ich pe³nienia
kompetencji.

Role i odpowiedzialnoæ trenera i trenerki
w procesie edukacyjnym
Facylitator  osoba wspieraj¹ca pracê grupy
To trudne do wymówienia s³owo nie znalaz³o jeszcze w jêzyku polskim swojego odpowiednika. Osoba pe³ni¹ca tê rolê jest odpowiedzialna za przebieg pracy
grupowej, czyli za procesy komunikowania siê, rozwi¹zywania problemów, podejmowania decyzji.
Celem jej pracy jest wspieranie grupy i ka¿dego z jej cz³onków w pe³nym wykorzystaniu mo¿liwoci uczenia siê, rozwi¹zywania problemów, podejmowania decyzji. Trener i trenerka w roli facylitatora tworz¹ warunki do pe³nego ujawnienia siê
mo¿liwoci grupy, a nastêpnie koncentruj¹ ujawnion¹ energiê i ró¿norodnoæ na
wspólnym dla grupy celu.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e jest to jedna z ³atwiejszych ról. Nic bardziej mylnego.
Trudnoæ bycia w tej roli polega po pierwsze na tym, ¿e wymaga ona od osoby
Raport dla UNESCO Miêdzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J. Delorsa, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998
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prowadz¹cej oddania uczestnikom i uczestniczkom du¿ej przestrzeni, co dla wielu
trenerów i trenerek jest trudne do zaakceptowania. Po drugie, wymaga du¿ej
wra¿liwoci na proces grupowy i odczucia uczestników i uczestniczek. Rola ta nie
polega bowiem, jak siê to czêsto wydaje, tylko na porz¹dkowaniu dzia³añ grupy, ale
tak¿e (a mo¿e przede wszystkim) na budowaniu relacji opartych na poczuciu bezpieczeñstwa i zaanga¿owaniu w pracê.
Trener i trenerka w roli facylitatora powinni w zwi¹zku z tym zadbaæ przede
wszystkim o to, aby:
 zbudowaæ poczucie bezpieczeñstwa,
 zbudowaæ zaanga¿owanie osób uczestnicz¹cych w proces pracy,
 poprowadziæ grupê w kierunku wyznaczonego celu.
Brak poczucia bezpieczeñstwa jest najwiêksz¹ przeszkod¹ w pe³nym
zaanga¿owaniu siê ludzi w pracê grupy oraz w proces uczenia siê. Obawiaj¹ siê
oni krytyki, oceny zarówno ze strony innych osób w grupie, jak i ze strony osoby
prowadz¹cej. W konsekwencji uruchamia siê wewnêtrzna cenzura i uczestnicy
i uczestniczki wypowiadaj¹ tylko te opinie, które s¹ zgodne z wyczuwanym przez
nich g³ównym kierunkiem mylenia grupy lub osoby prowadz¹cej.
Budowanie poczucia bezpieczeñstwa dotyczy wiêc zarówno bezpieczeñstwa
ze strony trenera i trenerki, jak i ze strony grupy. To, na co przede wszystkim powinno siê po³o¿yæ nacisk ze wzglêdu na budowanie poczucia bezpieczeñstwa w relacji
trenera i osób uczestnicz¹cych, to:
 bezstronnoæ trenera, trenerki wobec osób uczestnicz¹cych w szkoleniu,
 neutralnoæ wobec proponowanych przez nie rozwi¹zañ, s¹dów, opinii.
Postawy te przejawiaj¹ siê m.in. poprzez s³uchanie opinii wszystkich osób, obdarzanie tak¹ sam¹ uwag¹ ka¿dego z uczestników i uczestniczek, nieocenianie
wypowiedzi ani osób, utrzymywanie takich samych relacji ze wszystkimi osobami
uczestnicz¹cymi, niefaworyzowanie ¿adnej z nich, wra¿liwoæ na proces grupowy,
na sygna³y niewerbalne.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e zachowanie osoby prowadz¹cej modeluje zachowania uczestników i uczestniczek szkoleñ. Jeli trener, trenerka bêd¹ pozwalali sobie na ocenê pogl¹dów osób uczestnicz¹cych, inni uczestnicy tak¿e bêd¹ to robili,
co uniemo¿liwi zbudowanie poczucia bezpieczeñstwa. Okazywanie szacunku, akceptacji, zaufania ka¿demu uczestnikowi zaprocentuje takimi samymi zachowaniami pomiêdzy osobami uczestnicz¹cymi, poszerzy granice akceptacji grupy dla
wypowiadania ró¿nych s¹dów, opinii, idei.
Oprócz modelowania osoba prowadz¹ca powinna wykorzystywaæ narzêdzia,
które pomagaj¹ budowaæ dobre relacje w grupie, a w sytuacji trudnej chroni¹ jednostkê przed atakiem i ocen¹ innych osób. Te narzêdzia to m.in. æwiczenia integracyjne, praca w parach, praca w ma³ych grupach, dowartociowanie, techniki komunikacyjne s³u¿¹ce wzajemnemu zrozumieniu, np. parafraza, odzwierciedlanie, podsumowanie itp.
Poczucie bezpieczeñstwa buduje tak¿e przewidywalnoæ sytuacji i pewien stopieñ kontroli nad ni¹. W tym celu konieczne jest wyznaczenie i pokazanie uczestnikom ram szkolenia, okrelenie zarówno w sensie merytorycznym, jak proceduralnym obszaru, po którym siê bêdziemy wspólnie poruszaæ, przedstawienie tematu,
celu i programu szkolenia czy uzgodnienie kontraktu. Osoby uczestnicz¹ce powinny wiedzieæ, czego mog¹ siê spodziewaæ, w jakim szkoleniu bior¹ udzia³, co ich
mo¿e spotkaæ.
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Oprócz budowania poczucia bezpieczeñstwa wa¿ne jest tak¿e zbudowanie
zaanga¿owania grupy w pracê oraz poprowadzenie jej w kierunku
wyznaczonego celu. Aby to osi¹gn¹æ, osoba prowadz¹ca porz¹dkuje
dyskusje, podsumowuje to, co siê dzieje podczas szkolenia, odnosi siê do celu, przypomina go, udziela g³osu, zachêca do wypowiedzi itp.
Zapamiêtaj!
G³ówne zadania stoj¹ce przez trenerem i trenerk¹ bêd¹c¹ w roli
facylitatora/ki:
 zapewnienie pe³nego uczestnictwa i zaanga¿owania wszystkich
uczestników grupy;
 umo¿liwienie dobrego wzajemnego rozumienia siê przez uczestników
grupy edukacyjnej;
 koncentrowanie aktywnoci grupy na wspólnych zadaniach, czyli
prowadzenie grupy w kierunku wyznaczonego celu;
 unikanie: zdominowania dyskusji poprzez wypowiadanie w³asnych
opinii i s¹dów, oceniania pracy grupy, stawiania niejasnych celów dyskusji,
niereagowania na zjawiska procesu grupowego.

Coach  osoba wspieraj¹ca pracê indywidualn¹
Coach to kolejne, po facilitatorze, obco brzmi¹ce s³owo. Coach to inaczej osobisty trener5 . Istotnym elementem pracy coacha jest partnerska relacja i wzajemne
zaufanie miêdzy osobistym trenerem (z ang. tzw. coach), a jego uczniem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby w osi¹gniêciu przez ni¹ uzgodnionych z coachem celów. Ka¿dy z nas uczy siê zarówno w relacjach
spo³ecznych, jak i indywidualnie. Ka¿da osoba ma bowiem swój styl uczenia siê,
zwi¹zany z osobistymi predyspozycjami i ograniczeniami. Szkolenie jest przede
wszystkim form¹ edukacji grupowej i wydawa³oby siê, ¿e nie ma w nim miejsca na
indywidualny tok nauczania. Jednak konstruuj¹c szkolenie, warto siê zastanowiæ,
czy aby na pewno nie mo¿na zapewniæ w nim przestrzeni do indywidualnej nauki.
Myl¹c o coachingu podczas szkolenia, nale¿y wzi¹æ pod uwagê co najmniej dwa
obszary edukacyjne  programowy i procesowy. W celu w³¹czenia indywidualnego wsparcia do programu trener i trenerka powinni tak konstruowaæ szkolenie,
aby ka¿dy uczestnik i uczestniczka w miarê mo¿liwoci mia³/a szansê na przeæwiczenie nabywanych na zajêciach umiejêtnoci. Opracowuj¹c program szkolenia, mo¿na
przewidzieæ prace indywidualn¹, mo¿na tak planowaæ æwiczenia, aby ka¿da osoba
mog³a, choæ raz, a najlepiej kilkukrotnie, wykonaæ czynnoæ, której siê uczy. Samo
wykonywanie, nawet wielokrotne, czynnoci nie daje jeszcze gwarancji sukcesu,
gdy¿ wykonuj¹c j¹ samodzielnie, trudno zauwa¿yæ pope³niane przez siebie b³êdy.
Potrzebny jest kto, kto bêdzie obserwowa³ wykonywanie danej czynnoci,
a przekazane przez niego informacje zwrotne pozwol¹ na wychwycenie
pope³nianych b³êdów i doskonalenie æwiczonych umiejêtnoci.
5
Coaching to pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu dzia³ania poprzez refleksjê
nad tym, jak stosuje konkretn¹ umiejêtnoæ i/lub wiedzê i kierowanie rozwojem umiejêtnoci oraz
kompetencji osoby, w okrelonej dziedzinie, prowadzone indywidualnie przez trenera. Za: S.Thorpe,
J. Clifford, Podrêcznik coachingu, REBIS, Poznañ 2007
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W celu w³¹czenia indywidualnego wsparcia do procesu edukacji trener
i trenerka powinni przede wszystkim udzielaæ informacji zwrotnych, zadawaæ pytania pozwalaj¹ce osobie ucz¹cej siê na lepsze zrozumienie sytuacji, w której siê
znajduje i zrozumienie swoich, zwi¹zanych z dan¹ sytuacj¹, mo¿liwoci
i ograniczeñ, pomagaæ wyci¹gaæ wnioski z dowiadczenia i planowaæ dalsze cele
edukacyjne.
Trudnoci¹ w roli coacha jest powstrzymanie siê od dawania rad i skoncentrowanie
siê na zadawaniu pytañ, dziêki którym osoba ucz¹ca siê samodzielnie dochodzi do
wiedzy. Inne umiejêtnoci przydatne w roli coacha to m.in. planowanie i zarz¹dzanie
czasem, obserwacja, wyznaczanie celów.
Zapamiêtaj!
G³ówne zadania stoj¹ce przez trenerem i trenerk¹ bêd¹c¹ w roli coacha
to:
 sta³a wspó³praca i komunikacja z osob¹ ucz¹c¹ siê przy okrelaniu
potrzeb rozwojowych, wytyczaniu celów edukacyjnych i postêpów
w uczeniu;
 przekazywanie informacji zwrotnej pomagaj¹cej w doskonaleniu
nabytych umiejêtnoci;
 niestawianie diagnoz a zadawanie pytañ pozwalaj¹cych osobie ucz¹cej
siê na samodzielne dochodzenie do wiedzy.

Mediator  osoba pomagaj¹ca grupie
w rozwi¹zywaniu konfliktów
Podczas pracy grupa szkoleniowa przechodzi przez ró¿ne fazy rozwoju. Jedn¹
z nich jest faza konfliktu. Faza ta charakteryzuje siê m.in. tym, ¿e cz³onkowie grupy
wyra¿aj¹ negatywne emocje wobec trenera oraz w stosunku do innych osób
uczestnicz¹cych w grupie. W grupie wzrasta poziom agresji. Jest to bardzo dynamiczna faza rozwoju grupy. Grupa rozpada siê na wiele podgrup. Grupy oraz silne
osoby z grupy rywalizuj¹ o wp³yw i dominacjê. Na tym etapie bardzo silnie ujawniaj¹
siê ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi osobami uczestnicz¹cymi w grupie. Wa¿ny
jest te¿ element poszukiwania sympatii i akceptacji wród innych osób z grupy. Nastêpuje reorganizacja ról grupowych. Zanikaj¹ role destrukcyjne, np. b³azen,
i pojawiaj¹ siê role konstruktywne, np. stabilizator emocji, który nie kanalizuje napiêæ,
nie zaprzecza im, potrafi natomiast je zinterpretowaæ i pokazaæ grupie, dystansuj¹c
siê od silnych uczuæ6 .
Od sposobu, w jaki grupa poradzi sobie z przejciem przez ten etap rozwoju,
zale¿y dalsza jej nauka. Osoba prowadz¹ca szkolenie, a bêd¹ca w roli mediatora,
musi, za zgod¹ grupy, pomóc jej samodzielnie poradziæ sobie z danym problemem. Trener i trenerka bêd¹cy w roli mediatora nie udzielaj¹ uczestnikom
i uczestniczkom szkoleñ porad, nie dostarczaj¹ gotowych rozwi¹zañ, lecz s¹ ekspertem od procedury pomocnej w dochodzeniu do nich.
Rol¹ trenera i trenerki w roli mediatora jest dba³oæ o takie zorganizowanie
rozmowy czy te¿ pracy, by grupa mog³a sama podj¹æ decyzjê i by by³a to decyzja
wiadoma, poprzedzona analiz¹ ich potrzeb i rozwa¿eniem dostêpnych rozwi¹zañ.

6
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Na podstawie tekstu H. Na³êcz-Niniewskiej na temat dynamiki grupowej.

Trenerzy dbaj¹, aby komunikacja miêdzy stronami przebiega³a z zachowaniem ustalonych zasad kontraktu.
Mediacja opiera siê na za³o¿eniu, ¿e strony sporu, opieraj¹c siê na w³asnej wiedzy
i dowiadczeniu, znaj¹c najlepiej swe potrzeby i interesy, bêd¹ w stanie znaleæ
rozwi¹zanie najlepsze z mo¿liwych, o ile tylko zapewni siê im sprzyjaj¹ce do tego
warunki. Wa¿ne jest to, aby pomóc grupie w uwzglêdnieniu potrzeb wszystkich jej
cz³onków, tak aby rozwi¹zanie trudnej sytuacji by³o satysfakcjonuj¹ce dla wszystkich stron lub przynajmniej nie by³o krzywdz¹ce.
Poniewa¿ trener i trenerka odgrywaj¹ w fazie konfliktu kluczow¹ rolê, bardzo wa¿ne jest to, jak oni reaguj¹ i radz¹ sobie z sytuacjami trudnymi, gdy¿ ich
zachowanie modeluje zachowania grupy. Osoba bêd¹ca w roli mediatora podczas szkolenia powinna m.in. ujawniaæ i doceniaæ ró¿nice miêdzy osobami
uczestnicz¹cymi w szkoleniu, zachêcaæ do wyra¿ania uczuæ, chroniæ uczestników
i uczestniczki przed atakami personalnymi, dbaæ o ich poczucie bezpieczeñstwa,
tworzyæ przestrzeñ wymiany pogl¹dów, modelowaæ konstruktywne formy
rozwi¹zywania konfliktów.
Zapamiêtaj!
G³ówne zadania stoj¹ce przez trenerem i trenerk¹ bêd¹c¹ w roli
mediatora/ki to:
 nieobronne przyjmowanie krytyki pracy i kompetencji trenerskich oraz
kwestionowania pozycji trenera,
 zachowanie neutralnoci i bezstronnoci wobec uczestników
i uczestniczek grupy oraz ich pogl¹dów.

Ewaluator  osoba analizuj¹ca proces przebiegu szkolenia i jego efekty
W zakresie kompetencji trenera i trenerki STOP jest prowadzenie sta³ego monitoringu procesu szkolenia i wykorzystywanie zebranych informacji do dostosowywania przebiegu procesu do wyra¿anych opinii i ocen uczestników
i uczestniczek zajêæ oraz przeprowadzanie oceny szkolenia w celu okrelenia, czy
zamierzone cele szkolenia zosta³y zrealizowane7 . Ka¿dy trener i trenerka STOP
powinna wiêc mieæ równie¿ kompetencje zwi¹zane z prowadzeniem monitoringu
i ewaluacji szkoleñ 8 . Bêd¹c w tej roli, osoba prowadz¹ca powinna zbieraæ
i analizowaæ opinie od osób uczestnicz¹cych na temat szkolenia i badaæ, na ile cele
szkolenia zosta³y osi¹gniête.
Sprawdzenie, w jakim stopniu uda³o siê osi¹gn¹æ cele edukacyjne, bêdzie
mo¿liwe tylko wówczas, gdy osoba prowadz¹ca bêdzie wiedzia³a, co chce osi¹gn¹æ
podczas zajêæ  czego chce nauczyæ, jak¹ zmianê pragnie wprowadziæ. Zmiana ta
powinna zostaæ precyzyjnie i jednoznacznie okrelona na etapie przygotowywania
programu szkolenia, np. jakie konkretne umiejêtnoci i na jakim poziomie opanuj¹
uczestnicy i uczestniczki podczas szkoleñ  np. osoba uczestnicz¹ca w zajêciach

7
Za: Lista Kompetencji Trenera STOP umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych: www.stop.engo.pl.
8
Nie odnoszê siê w tym tekcie do metodologicznych ró¿nic miedzy tymi dwoma pojêciami, przyjmuj¹c,
¿e ewaluacja jest w tym przypadku badaniem nakierowanym na realizacjê celów edukacyjnych,
a monitoring na formê pracy, np. realizacja szkolenia zgodnie z ramami czasowymi programu.
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bêdzie potrafi³a poprawnie sformu³owaæ i przekazaæ informacjê zwrotn¹, czego
wskanikiem bêdzie zastosowanie standardu informacji zwrotnej, a mo¿liwe bêdzie
to do zaobserwowania podczas zajêæ, na których bêdzie przestrzeñ do æwiczenia
tej umiejêtnoci przy wsparciu osoby prowadz¹cej. Metod¹ badawcz¹ bêdzie w tym
przypadku obserwacja trenerska.
Ewaluacja szkolenia mo¿e obejmowaæ ró¿ne poziomy9 . Mo¿na badaæ poziom
reakcji osób uczestnicz¹cych w zajêciach, poziom ich zadowolenia. Mo¿na te¿ badaæ
zmiany na poziomie uczenia siê, czyli zmiany w obszarze wiedzy, umiejêtnoci
i postaw. Kolejny poziom badania mo¿e dotyczyæ zmian w zachowaniu
i zastosowania nabytej wiedzy. Ostatnim poziomem badania mo¿e byæ poziom
wyniku, czyli efektów wynikaj¹cych z zastosowania nabytej podczas zajêæ wiedzy,
umiejêtnoci i postaw. Ka¿dy trener i trenerka powinien sam podj¹æ decyzjê, co
chce poddaæ ewaluacji. Wybór ten ³¹czy siê z innym pytaniem, na które warto sobie
odpowiedzieæ: na co ja, jako osoba prowadz¹ca zajêcia, mam wp³yw, a co pozostaje ju¿ poza moim wp³ywem? Tak wiêc, czy jestem odpowiedzialna tylko za poziom
satysfakcji i nabycia wiedzy i umiejêtnoci, czy te¿ za ich zastosowanie po zajêciach?
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e ewaluacja i monitoring przeprowadzane podczas szkolenia powinny mieæ charakter systematyczny i ¿e mo¿na do tego celu stosowaæ
ró¿norodne techniki badawcze, nie tylko ankietê na zakoñczenie zajêæ. Technik¹
tak¹ mo¿e byæ zarówno rundka w po³owie czy na zakoñczenie dnia, metoda koñczenia zdañ, zapisywanie plusów i obszarów do udoskonalenia na nastêpne zajêcia, pisanie kartek do samych siebie itp10 .
Zapamiêtaj!
G³ówne zadania stoj¹ce przez trenerem i trenerk¹ bêd¹c¹ w roli
ewaluatora/ki to:
 systematyczne pytanie podczas zajêæ o opiniê uczestników
i uczestniczek,
 okrelenie, jak¹ zmianê zamierza wprowadziæ poprzez to szkolenie, oraz
co poka¿e, ¿e zaplanowana zmiana zosta³a osi¹gniêta, czyli wskaniki
sukcesu,
 wykorzystywanie na bie¿¹co podczas zajêæ uzyskanych informacji
zwrotnych do wprowadzania zmian w programie i sposobie
prowadzenia.

Logistyk  osoba organizuj¹ca proces szkolenia
Nie nale¿y zapomnieæ o roli, która jest czêsto niedoceniana, a mianowicie osoby dbaj¹cej o odpowiednie warunku techniczne potrzebne do skutecznego uczenia siê. Bêd¹c osobami odpowiedzialnymi za proces edukacji, powinnimy na
cz³owieka patrzeæ w sposób holistyczny  jako na istotê posiadaj¹c¹ zarówno potrzeby fizjologiczne, jak i spo³eczne czy samorealizacyjne. Przywo³uj¹c teoriê potrzeb A.
Maslowa, która mówi, ¿e cz³owiek w swoim dzia³aniu d¹¿y do zaspokojenia zespo³u
potrzeb, za potrzeby te tworz¹ logiczn¹ hierarchiê rozpoczynaj¹c¹ siê od potrzeb
ni¿szego stopnia, a koñcz¹c¹ siê potrzebami wy¿szego stopnia11 . Niezaspokojenie

9
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Obszary ewaluacji szkolenia wg D. L. Kirkpatricka, Ocena efektywnoci szkoleñ, 1994

10

Patrz rozdzia³: Ewaluacja szkoleñ: Tak, ale jak?, s. 90.

11

A. Maslow wyró¿ni³, w kolejnoci od najni¿szych do najwy¿szych, nastêpuj¹ce grupy potrzeb: 1. fizjolo-

potrzeb ni¿szego stopnia utrudnia, a wrêcz uniemo¿liwia pojawienie siê potrzeb
wy¿szego stopnia. Oznacza to, ¿e jeli podczas szkolenia jest np. bardzo zimno na
sali ca³y wysi³ek i uwaga osób ucz¹cych siê bêdzie skupiona na zaspokojeniu jednej
z potrzeb fizjologicznych, jakim jest ciep³o, a tym samym nie wyst¹pi¹, lub jedynie
w ograniczonym stopniu, potrzeby edukacyjne.
Tak wiêc wed³ug tej teorii proces uczenia siê jest uzale¿niony w du¿ej mierze od
zaspokojenia potrzeb podstawowych i tym samym od sprawnoci naszego organizmu. Efektywne uczestniczenie w zajêciach zale¿y m.in. od takich czynników, jak dotlenienie, dieta, poziom stresu itp. Dlatego wa¿ne jest, aby podczas procesu nauki wzi¹æ
pod uwagê tak¿e ten wymiar pracy. W gestii osoby prowadz¹cej jest m.in. ustalenie
wraz z grup¹ ram czasowych szkolenia, zadbanie o odpowiedni¹ czêstotliwoæ
przerw, o mo¿liwoæ zjedzenia posi³ku czy wypicia kawy lub herbaty.
Czasami, a nawet w mojej praktyce doæ czêsto, zdarza siê, ¿e osoby uczestnicz¹ce
w szkoleniu chc¹ pracowaæ bez przerw lub je skróciæ, tak aby wczeniej skoñczyæ
zajêcia. Nie jest to dobre rozwi¹zanie po pierwsze dlatego, ¿e ludzie, którzy bêd¹
zmêczeni, bêd¹ mniej aktywnie uczestniczyli w zajêciach, a po drugie dlatego, ¿e
przerwa jest te¿ wa¿nym elementem pracy trenerskiej. Osoba prowadz¹ca równie¿
potrzebuje czasu na odpoczynek zarówno fizyczny, jak i psychiczny, aby efektywnie
prowadziæ zajêcia przez ca³y dzieñ.
W obszarze logistyki znajduje siê te¿ dbanie o aran¿acjê przestrzeni do nauki,
tak aby sprzyja³a ona interakcjom (m.in. uk³ad miejsc do siedzenia, stanowisk pracy)
i aby warunki uczenia siê, np. ba³agan czy niekorzystne owietlenie, nie odrywa³y
osób ucz¹cych siê od treci zajêæ. Aran¿acja przestrzeni jest jednym z elementów
odzwierciedlaj¹cym stosunek osoby prowadz¹cej do warsztatu. Ka¿de ustawienie
sali ma swoje zalety i wady przy prowadzeniu grupy, np. ustawienie krzese³ w krêgu
sprawia, ¿e struktura grupy staje siê niehierarchiczna, jednak na pocz¹tku szkolenia
takie ustawienie mo¿e byæ zagra¿aj¹ce, gdy¿ uczestnicy nie maj¹ sto³ów, za którymi
mogliby siê schowaæ. Przy ustawieniu krzese³ w rzêdach osoba prowadz¹ca znajduje siê w centrum uwagi, a sto³y pozwalaj¹ na robienie notatek, jednak komunikacja pomiêdzy osobami uczestnicz¹cymi jest bardzo utrudniona. Sto³y ustawione
jak w kawiarni umo¿liwiaj¹ swobodn¹ pracê w ma³ych zespo³ach, jednak
dezintegruj¹ grupê. Czêsto w ci¹gu ca³ego szkolenia stosuje siê ten sam uk³ad sali.
Warto, aby trener i trenerka dokonywali zmian w ustawieniu krzese³ i sto³ów, gdy¿
jest to jedno z narzêdzi wp³ywu na dynamikê grupy. Poruszanie siê osoby
prowadz¹cej w przestrzeni to tak¿e praca g³osem czy skracanie lub wyd³u¿anie
dystansu fizycznego pomiêdzy sob¹ a osobami uczestnicz¹cymi. Przestrzeñ sali szkoleniowej to terytorium, nad którym trener i trenerka musz¹ siê nauczyæ panowaæ.
Zapamiêtaj!
G³ówne zadania stoj¹ce przed trenerem i trenerk¹ bêd¹c¹ w roli
logistyka to:
 wspólnie z osobami uczestnicz¹cymi dbanie o przestrzeñ, w której
odbywa siê praca,
 dbanie o higienê czasu pracy zarówno swojego, jak i osób
uczestnicz¹cych. Osoba prowadz¹ca te¿ jest cz³owiekiem  mêczy siê tak
samo jak osoby uczestnicz¹ce i te¿ potrzebuje i ma prawo do odpoczynku.

giczne (pragnienie, g³ód, posi³ek); 2. bezpieczeñstwa; 3. spo³eczne (przyjañ, mi³oæ); 4. szacunku; 5.
samorealizacji.
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Ekspert  osoba prezentuj¹ca now¹ wiedzê
i umiejêtnoci
Na koniec zosta³a jeszcze jedna rola  choæ opisywana jako ostatnia  jest
jedn¹ z najwa¿niejszych. Wi¹¿¹ siê z ni¹ te¿ kontrowersje. Wynikaj¹ one z b³êdnego
przewiadczenia, ¿e warsztat to forma edukacji, w której grupa, pracuj¹c nad zadanym tematem, znajduje odpowiednie rozwi¹zanie, a trener czy trenerka wystêpuje jedynie w roli osoby towarzysz¹cej i podsumowuj¹cej efekty pracy. To mit.
Szkolenie jest tak¹ form¹ edukacji, która wymaga od osoby prowadz¹cej wiedzy
z danej dziedziny.
Model edukacji zak³ada kszta³cenie na trzech poziomach kompetencji: wiedzy,
umiejêtnoci i postaw12 . Trener czy te¿ trenerka odpowiedzialny/a jest za to, aby
prowadziæ proces edukacji na wszystkich trzech poziomach, a wiêc tak¿e, aby przekazywaæ wiedzê z danego tematu. Wiedza merytoryczna z dziedziny, z której prowadzone jest szkolenie, jest fundamentem pracy trenerskiej.
Trener i trenerka w roli eksperta pokazuje ludziom teorie, odwo³uje siê do uniwersalnych modeli, wyjania zaistnia³e sytuacje, podaje przyk³ady podobnych dowiadczeñ.
To, co jest kluczowe dla tej roli, to umiejêtnoæ przekazania swojego dowiadczenia i wiedzy bez jej narzucania. To pokazanie ludziom pewnej perspektywy
i danie im mo¿liwoci skonfrontowania siê z ni¹, jej zakwestionowania czy te¿ zrozumienia.
Osoby prowadz¹ce warsztaty nies³usznie nie doceniaj¹ roli eksperckiej. Jednak
osoby uczestnicz¹ce w szkoleniach wskazuj¹ rzeteln¹ wiedzê trenera jako jeden
z kluczowych czynników skutecznego uczenia siê.
Zapamiêtaj!
G³ówne zadania stoj¹ce przez trenerem i trenerk¹ bêd¹c¹ w roli eksperta/
ekspertki to:
 wykorzystywanie surowych danych i faktów, podawanie róde³
informacji,
 pokazanie ró¿nych modeli rzeczywistoci, nie jedynie tych, które
odzwierciedlaj¹ pogl¹dy osoby prowadz¹cej,
 nieprzekazywanie w³asnych interpretacji faktów. Pozwala to na
budowanie wród osób uczestnicz¹cych w szkoleniu w³asnego
rozumienia badanych zagadnieñ, by póniej móc konfrontowaæ je z innymi
opiniami.

Podsumowanie
Wymienione powy¿ej role to tylko wierzcho³ek góry lodowej, bo czy¿ trener
i trenerka nie s¹ badaczami w momencie, gdy okrelaj¹ potrzeby edukacyjne? Czy¿
nie s¹ prezenterami, gdy staj¹ przy flipcharcie czy te¿ przeprowadzaj¹ prezentacjê
multimedialn¹? Czy¿ nie s¹ menad¿erami w momencie, gdy uk³adaj¹ zadania edukacyjne w czasie i dbaj¹ o to, aby czas ten by³ optymalnie zaplanowany? Na pewno
mo¿na okreliæ jeszcze wiele ról, jakie osoba prowadz¹ca pe³ni podczas szkoleñ.

12
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Trener i trenerka STOP, chc¹c odpowiedzialnie pe³niæ wszystkie te role, powinni 13 :
 zapewniæ pe³ne uczestnictwo i zaanga¿owanie wszystkich uczestników
i uczestniczek grupy,
 umo¿liwiæ dobre wzajemne rozumienie siê przez osoby uczestnicz¹ce w grupie
edukacyjnej,
 koncentrowaæ aktywnoci grupy na wspólnych zadaniach, czyli prowadziæ grupê
w kierunku wyznaczonego celu,
 inspirowaæ i akceptowaæ autonomiê osób ucz¹cych siê oraz ich inicjatywê
w uczeniu siê,
 inspirowaæ ucz¹cych siê do stawiania pytañ i do projektowania dzia³añ, które
odpowiada³yby na te pytania,
 próbowaæ poznaæ rozumienie pojêæ przez uczestników i uczestniczki szkoleñ,
zanim przedstawi¹ im w³asne rozumienie danych pojêæ,
 rozwijaæ odpowiedzialnoæ osób ucz¹cych siê za proces w³asnego uczenia,
 wykorzystywaæ obiektywne dane, bez w³asnych ich interpretacji,
 pozwalaæ na budowanie w³asnego rozumienia badanych zagadnieñ, by uczestnicy i uczestniczki mogli póniej konfrontowaæ je z innymi opiniami,
 zgadzaæ siê na to, aby ucz¹cy siê mieli wp³yw na kierowanie procesem nauczania,
zmianê strategii nauczania czy zmiany w doborze materia³u nauczania,
 inspirowaæ osoby ucz¹ce siê do udzia³u w dialogu, zarówno z samym trenerem
czy trenerk¹, jak i z innymi uczestnikami i uczestniczkami szkolenia, zachêcaæ
ucz¹cych siê do wzajemnego zadawania pytañ,
 anga¿owaæ ucz¹cych siê w dowiadczenia, mog¹ce powodowaæ konflikty
z przyjêtymi przez nich za³o¿eniami.
Jeli jestemy propagatorami i propagatorkami idei kszta³cenia przez ca³e ¿ycie,
swoim przyk³adem te¿ winnimy modelowaæ takie zachowania. W myl Kodeksu
Etycznego STOP  trener czy trenerka STOP jest odpowiedzialny/a za w³asny rozwój i wzrost kompetencji trenerskich. Regularnie sprawdza poziom swoich umiejêtnoci oraz poziom prowadzonych przez siebie zajêæ.
I dlatego zachêcam do sta³ego podnoszenia swoich kompetencji poprzez korzystanie z superwizji, szkoleñ, coachingu czy publikacji, takich jak ta.

13
Materia³y szkoleniowe Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywnoci Lokalnej: S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecuj¹ca perspektywa kszta³cenia nauczycieli
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Trener jako animator zmiany
Jacek Jakubowski
Czym w³aciwie zajmuj¹ siê trenerzy? Na pierwszy rzut oka to proste  naszym
zadaniem jest stworzenie sytuacji, w której ludzie siê ucz¹. Jednak uczenie siê
w narastaj¹cej cywilizacji wiedzy, w wiecie, w którym los ka¿dego projektu czy organizacji zale¿y od nieustannej innowacyjnoci, komunikacji, nastawienia na poszukiwanie rozwi¹zañ pojawiaj¹cych siê problemów, jest w³aciwie nowym zjawiskiem. Koniecznoci¹ staje siê takie osobowociowe przygotowanie ka¿dego
cz³owieka, ¿eby ciekawoæ, analiza, obserwacja, refleksja sta³y siê spontaniczn¹,
odruchow¹ reakcj¹ na codzienne zjawiska. Coraz wiêksza liczba ludzi staje siê podmiotami, osobami podejmuj¹cymi setki decyzji, mog¹cymi skierowaæ swoj¹ uwagê
i aktywnoæ w bardzo ró¿nych kierunkach.
Buduj¹c sytuacje edukacyjne, tworz¹c ludziom przestrzeñ do samodzielnego
uczenia siê, poszukiwania, rozwijania umiejêtnoci stajemy siê pewnego rodzaju
agentami zmiany. A w³aciwie animatorami rozwoju. Zauwa¿cie, ¿e ka¿dy
warsztat, niezale¿nie od tematu, jest okazj¹ do spotkania, rozmowy, nastawienia na
s³uchanie. Dobrze prowadzone metody aktywne s¹ kreowaniem procesu dowiadczania, analizowania, a tak¿e ró¿nych sposobów pog³êbiania wiadomoci. Ka¿dy
akt zrozumienia, wgl¹du, opanowania nowej wiedzy czy umiejêtnoci uruchamia
lub wspiera wewnêtrzny proces aktywnoci.

Czym jest twórcza aktywnoæ?
Aktywnoæ oznacza podmiotowoæ, dokonywanie wyborów,
przyjemnoæ istnienia, smakowania i dowiadczania ¿ycia.
Benedykt Spinoza
Nie ka¿da aktywnoæ jest godna tego miana.
Oddaj¹c siê aktywnoci niewyalienowanej dowiadczam siebie jako
podmiotu tej¿e aktywnoci. Jest ona bowiem procesem powo³ywania do
bytu, tworzenia, zawiera ponadto relacje do wytworzonego przedmiotu.
Aktywnoæ moja jest manifestacj¹ w³asnych zdolnoci, gdy stanowiê z ni¹
jednoæ. Tak¹ niewyalienowan¹ dzia³alnoæ nazywam aktywnoci¹
twórcz¹. W spinozjañskim modelu istoty ludzkiej atrybutu aktywnoci
nie mo¿na oddzieliæ od rozumu. O ile dzia³amy w zgodzie z warunkami
naszej egzystencji i wiadomi jestemy tych warunków w ich
rzeczywistoci oraz koniecznoci  znamy prawdê o samych sobie.
Erich Fromm
Twórcza aktywnoæ, poszukiwanie prawdy, rozwijanie rozumu, d¹¿enie do jednoci  wszystko to od tysiêcy lat stanowi przedmiot refleksji filozofów, proroków,
mylicieli. W dotychczasowych dziejach ludzkoci by³a to jednak wyrafinowana
dziedzina rozwa¿añ dostêpna tylko elitom. Na ich podstawie budowane by³y systemy religijne i polityczne, w których codziennoæ regulowa³y jasne normy i nakazy
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przekazywane w postaci prawa i obyczaju. Dowiadczeniem przeciêtnego cz³owieka
by³a stabilnoæ struktury spo³ecznej, stosunkowo ma³y zasób wiedzy koniecznej do
pracy, potrzeba wyrobienia w miarê sta³ych nawyków emocjonalno-behawioralnych.

Jaka jest rola trenera we wspó³czesnym wiecie?
Rewolucja cywilizacyjna, w której uczestniczymy, polega na wchodzeniu tej problematyki w ¿ycie codzienne (w gospodarkê, kreowanie ¿ycia spo³ecznego, edukacjê
itp.). I to nie dlatego, ¿e wiat³ym humanistom uda³o siê nagle otworzyæ oczy reszcie
ludzkoci, która postanowi³a nastawiæ siê na rozwój i wartoci duchowe. Wymuszaj¹
to realia codziennoci. Wymusza to gwa³townie rozwijaj¹ca siê technologia, mechanizmy gospodarcze, nieprawdopodobny przyrost wiedzy.
...jestemy ostatni¹ generacj¹ starej cywilizacji, a zarazem pierwszym
pokoleniem nowej. Dlatego wiele naszych osobistych lêków, niejasnoci
i uczuæ zagubienia rodzi siê z konfliktu, który rozgrywa siê w nas samych
i w instytucjach naszego ¿ycia. Jest to konflikt pomiêdzy umieraj¹c¹
cywilizacj¹ drugiej fali a wynurzaj¹c¹ siê cywilizacj¹, która domaga siê dla
siebie miejsca. Je¿eli raz to zrozumiemy, wtedy wiele bezsensownych na
pierwszy rzut oka wydarzeñ uka¿e sw¹ g³êbok¹ treæ. Zaczn¹ siê ods³aniaæ
zarysy wielkiego wzorca przemian.
Alvin i Heidi Tofflerowie

Wg Tofflerów istniej¹cy dziesi¹tki wieków wiat pierwszej fali i dwa wieki wiata
drugiej fali (kapitalizmu) odchodz¹ w przesz³oæ. Wy³ania siê nowa cywilizacja
zmieniaj¹ca podstawowe regu³y dzia³ania. Wy³ania siê cywilizacja wiedzy, któr¹
charakteryzuj¹ nowe procesy, nowe regu³y bycia.
Kiedy rynek oznacza³ kupuj¹cych i sprzedaj¹cych, obecnie mówi siê raczej
o dostawcach i u¿ytkownikach. W gospodarce sieciowej transakcje
rynkowe ustêpuj¹ miejsca strategicznym sojuszom, kooperacji i umowom
o podziale zysku. Wiele firm ju¿ nie sprzedaje sobie nawzajem swoich
wyrobów, lecz korzysta ze wspólnych zasobów, tworz¹c ogromne sieci
dostawców i u¿ytkowników, którzy wspólnie zarz¹dzaj¹ swoimi firmami.(...)
Sukces ekonomiczny w gospodarce dostêpu zale¿y w mniejszym stopniu
od poszczególnych rynków wymiany dóbr, natomiast wa¿niejsze jest
ustanowienie d³ugofalowych relacji.
Budowa wiata wokó³ relacji dostêpu mo¿e wymagaæ ca³kiem innego
rodzaju zachowañ ludzkich. Zmiany nastêpuj¹ce w strukturze relacji
ekonomicznych s¹ czêci¹ transformacji na wiêksz¹ skalê, jaka zachodzi
w naturze systemu kapitalistycznego. Jestemy w trakcie d³ugofalowego
przejcia od produkcji przemys³owej do produkcji dóbr kultury.
Metamorfozie produkcji przemys³owej w kapitalizm dóbr kultury
towarzyszy równie znacz¹ca zmiana etosu pracy na etos zabawy. (...)
Przechodzimy do gospodarki dowiadczeñ - jak j¹ nazywaj¹ ekonomici.
Jeremy Rifkin
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Nie brzmi to Wam znajomo? Zawód trenera, animuj¹cego rozwój,
dostarczaj¹cego swoim klientom dowiadczenia pomagaj¹ce lepiej pracowaæ,
a czasami nawet lepiej ¿yæ, jest jednym z najg³êbszych przejawów nowej cywilizacji.
W koñcu podstaw¹ naszej pracy jest budowanie relacji, wprowadzanie norm komunikacyjnych, aktywizowanie wewnêtrznej motywacji do uczenia siê.
...komunikacja  do której koniec koñców sprowadza siê technologia
cyfrowa i media  to nie tylko sektor gospodarki. Komunikacja to ca³a
gospodarka. (...)Komunikacja jest podstaw¹ spo³eczeñstwa, naszej kultury,
naszego cz³owieczeñstwa naszej jednostkowej to¿samoci i wszelkich
systemów gospodarczych. Dlatego w³anie sieci s¹ tak wa¿ne. (...)
G³ównym imperatywem ekonomicznym gospodarki sieciowej jest
wzmocnienie relacji.
(...)
Sieæ jest struktur¹ maj¹c¹ generowaæ relacje. Sieci przenosz¹ relacje, tak
jak kiedy rzeki przenosi³y barki z ³adunkiem. Gdy wszystko jest po³¹czone
ze wszystkim, relacji jest coraz wiêcej  rodz¹ siê one z ka¿dego typu
po³¹czenia w sieci.
Kevin Kelly
Nowa fala niesie ze sob¹ nowy rodzaj zagro¿eñ. Oto trenerstwo sta³o siê zawodem, a trener cz³owiekiem, który za pieni¹dze sprzedaje swoje us³ugi na rynku.
Jedni sprzedaj¹ je bezporednio klientom, inni sprzedaj¹ us³ugi firmom, a jeszcze
inni poszukuj¹ programów dotacyjnych. Nie twierdzê, ¿e nic ju¿ nie jest robione za
darmo, ale jednak wiêkszoæ naszych decyzji podejmowanych jest w zwi¹zku
z mo¿liwym do uzyskania dochodem.
A komercj¹ rz¹dz¹ rozmaite prawa. Mo¿na sprzedawaæ nie najlepszej jakoci
us³ugê, nieuczciwie konkurowaæ, mo¿na dampingowaæ ceny (albo je zawy¿aæ).
Specyficzna komercja, polegaj¹ca na zdobywaniu grantów i dotacji, niesie niebezpieczeñstwo biurokratycznych, oderwanych od rzeczywistoci procedur, w których
gubi siê sens dzia³añ.
W cywilizacji trzeciej fali harmonizowanie g³êbokich wartoci z wykonywan¹
za pieni¹dze prac¹ jest podstawowym wyzwaniem, do którego wiele osób nie jest
przygotowanych. A wymóg taki jest rdzeniem nowej cywilizacji. W biznesie, organizacjach pozarz¹dowych, owiacie, ruchach prozdrowotnych i profilaktycznych
masê uwagi powiêca siê w³anie wartociom, bo z nich wynika samodzielnoæ,
innowacyjnoæ, budowanie dobrych relacji. A konkretny kszta³t wartoci jest wynikiem komunikacji. Nawet wielki fizyk Werner Karl Heisenberg powiedzia³: Prawda
rodzi siê w rozmowie.
Jestem przekonany, ¿e rozmowa (i wynikaj¹ca z niej refleksja) osób, które za
pieni¹dze oferuj¹ ludziom dowiadczenia ucz¹ce i rozwijaj¹ce ich, mo¿e byæ wa¿na
dla rodz¹cej siê cywilizacji wiedzy. Chcia³bym sformu³owaæ kilka pytañ, zachêcaj¹c
te¿ do formu³owania w³asnych:
 Jak wyceniæ na rynku sztukê tworzenia przestrzeni do samodzielnej pracy nad
sob¹?
 Czy praca nad rozwijaniem swojej empatii, pog³êbianiem wiadomoci mo¿e byæ
normalnym elementem marketingu, czyli tworzenia marki firmy treningowej lub
trenera?
 Co to znaczy profesjonalnie wspieraæ proces osobistego rozwoju?
34

Podobne pytania od lat towarzysz¹ rodowiskom terapeutycznym. Jednak
w jakim sensie maj¹ one prostsz¹ sytuacjê. Zajmuj¹ siê osobami, które cierpi¹, s¹
dyskryminowane, choruj¹, s¹ uzale¿nione, prze¿ywaj¹ zagra¿aj¹cy ich ¿yciu kryzys.
Mog¹ wpisaæ siê w etos pomocy i leczenia. Pracuj¹ przede wszystkim z cz³owiekiem
i staraj¹ siê poprawiæ jego sytuacjê ¿yciow¹.
Trenerzy s¹ coraz czêciej realizatorami jakiego programu zmiany spo³ecznej.
Bo czym siê zajmujemy, w jakich programach bierzemy udzia³?
 Kto chce przekszta³caæ szko³ê w sensowniejsze nieco miejsce na ziemi  trenerzy
pracuj¹ z nauczycielami, rozwijaj¹c ich kompetencje wychowawcze, ucz¹ metod
aktywnych.
 Kto chce zaktywizowaæ spo³ecznoæ lokaln¹  trenerzy rozwijaj¹ poczucie wartoci u liderów i ucz¹ ich sposobów dzia³ania.
 Kto chce poprawiæ komunikacjê w firmie  trenerzy ucz¹ menad¿erów porozumiewania siê, ws³uchiwania w sens wypowiedzi podw³adnego i sztuki prowadzenia sensownych spotkañ.
 Kto chce, ¿eby skutecznie i profesjonalnie pomagaæ ludziom z problemem alkoholowym albo zaniedbanym dzieciom  trenerzy ucz¹ zawodu terapeuty.
Wielokrotnie tym ktosiem jest sam trener. Wymyla, jak powinien zmieniæ siê
jaki kawa³ek rzeczywistoci, pozyskuje na to pieni¹dze i kreuje ca³e nowe wiaty.
Je¿eli d³u¿ej dzia³a, to jego uczniowie zak³adaj¹ orodki, staj¹ siê trenerami i zara¿aj¹
tym stylem ¿ycia nastêpnych. Powstaje sieæ tworz¹ca nowe obyczaje, w³asny jêzyk,
dysponuj¹ca zapleczem instytucjonalnym i mo¿liwociami finansowymi. Mo¿e
w³anie tak w³anie wygl¹da rozwój w cywilizacji wiedzy?
Bardziej wprost artyku³uj¹c tezy dotychczasowego wywodu, chcia³bym Ciê,
trenerze, zapytaæ:
Czy masz wiadomoæ, ¿e sadzaj¹c ludzi w krêgu, prosz¹c ich
o mówienie komunikatem ja, proponuj¹c uwa¿ne, nieoceniaj¹ce
s³uchanie, zapraszaj¹c do odgrywania scenek, uczestniczenia
w æwiczeniach, uruchamiasz, niezale¿nie od konkretnych celów szkolenia, proces rozwoju. Je¿eli spotykasz ludzi, dla których jest to absolutna
nowoæ  zmagasz siê z ich oporem, pomagasz odkryæ ten sposób pracy. Uruchamiasz spinozjañsk¹ aktywnoæ. Przenosisz ich w Tofflerowsk¹ trzeci¹ falê,
pomagasz odnaleæ siê w cywilizacji wiedzy. Je¿eli spotykasz ludzi, których Fromm
okreli³by jako twórczo-aktywnych, wspierasz ich rozwój poprzez tworzenie
przestrzeni do samodzielnej pracy nad sob¹, wewnêtrznej motywacji do uczenia siê i rozwijanie podstawowej wg Kellyego kompetencji ekonomicznej  komunikacji. Pomagasz w ten sposób uczestnikom swojego szkolenia przygotowaæ
siê do budowania relacji, najwa¿niejszego elementu Rifkinowskiego wiata sieci. Czêsto te sieci tworzysz, rozwijasz, czerpiesz z nich radoæ i korzyci materialne.
Dorzucê kilka dalszych pytañ pokazuj¹cych dylematy moralne i egzystencjalne,
przed jakimi stajemy w naszej codziennej pracy:
 Jak radzisz sobie z rol¹ demiurga uruchamiaj¹cego procesy kszta³tuj¹ce rzeczywistoæ?
 Jak radzisz sobie z dawaniem uwagi, akceptuj¹cego s³uchania, wchodzeniem
w emocjonalny kontakt w ramach kilku (kilkunastu) godzin okrelonych finansowym
kontraktem?
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 Czy masz zbudowan¹ wokó³ siebie sieæ wsparcia w postaci innych trenerów,
superwizorów, wspó³pracowników?
I podstawowe, bazowe wyzwanie:
Jak¹ wizj¹ wiata zara¿asz uczestników Twoich warsztatów? Do
czego d¹¿ysz, inicjuj¹c proces uczenia siê, æwiczenia umiejêtnoci, rozwijania kompetencji?
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Metodologia uczenia
Izabela Butniewicz - Folusiak
Kiedy zapyta³am zaprzyjanionych trenerów, co kojarzy im siê z uczeniem, pad³y
nastêpuj¹ce stwierdzenia: ¿ycie to ci¹g³e uczenie siê, to odkrywanie ogromu
mo¿liwoci.
Dla mnie uczenie innych to dawanie im skrzyde³. Jako trenerka wyposa¿am
uczestników w wiedzê i umiejêtnoci, a oni pakuj¹ do swojego plecaka to, co
uznaj¹ za najwa¿niejsze i wyruszaj¹ w podró¿  startuj¹ do lotu. W trakcie mog¹
wzbijaæ siê w górê lub obni¿aæ loty, ale lec¹, rozwijaj¹ skrzyd³a.
Wiedza na temat metodologii uczenia jest jednym z podstawowych elementów
warsztatu profesjonalnego trenera. Bez niej nie sposób skutecznie i wiadomie
tworzyæ sytuacji szkoleniowych  uczyæ latania, poniewa¿ uczenie to pobudzanie innej osoby do uczenia siê. Chcia³abym poni¿szym tekstem zaprosiæ do
nauki dawania skrzyde³.

Andragogika
Doroli nie ucz¹ siê tak samo jak dzieci. Osoby doros³e postrzegaj¹ samych
siebie jako dojrza³ych i niezale¿nych. Now¹ wiedzê odrzucaj¹, je¿eli uznaj¹, ¿e nie
pasuje do ich przekonañ czy zasad funkcjonowania. Motywacja do nauki doros³ych
jest cile zwi¹zana z koniecznoci¹ nieustannego aktualizowania wiedzy i umiejêtnoci oraz efektywnego dzia³ania w ró¿nych rolach, sytuacjach i zadaniach. Wreszcie
osoby doros³e, dysponuj¹c ograniczonym czasem, s¹ wymagaj¹cymi uczestnikami
szkolenia.
Andragogika wi¹¿e siê z ide¹ kontynuowania nauki przez ca³e ¿ycie. Uczenie
siê nie koñczy siê wraz z opuszczeniem szko³y, ale jest procesem, który wymaga
solidnego fundamentu  naukowych podstaw. Andragogika (edukacja doros³ych)
to nauka zajmuj¹ca siê procesem kszta³cenia, wychowania i samokszta³cenia
doros³ych. Okrela warunki skutecznego przygotowania doros³ych do
rozwi¹zywania problemów zawodowych, spo³ecznych i osobistych. Bior¹c pod
uwagê specyfikê rozwoju cz³owieka doros³ego, jego naturê, zadania oraz fakt, ¿e
doroli ucz¹ siê inaczej, a tak¿e koniecznoæ podnoszenia kwalifikacji, edukacja
doros³ych stara siê nieustannie dostosowywaæ proces kszta³cenia do ich potrzeb.
Bardzo popularne sta³y siê takie pojêcia, jak: kszta³cenie ustawiczne (lifelong
education) czy uczenie siê przez ca³e ¿ycie (lifelong learning). Kszta³cenie ustawiczne wi¹¿e siê z edukacj¹ formaln¹ zapewnian¹ przez system edukacji obejmuj¹cy
szczeble od podstawowego do wy¿szego, w którym g³ównymi organizatorami
kszta³cenia s¹ szko³y i ró¿nego rodzaju uczelnie. Pojêcie uczenia siê przez ca³e ¿ycie
dotyczy edukacji nieformalnej oraz wszelkiego rodzaju kursów, warsztatów czy
szkoleñ oferuj¹cych wiedzê czy umiejêtnoci z danej dziedziny.

Adragogika a pedagogika
Andragogika przypisuje uczeniu siê doros³ych zupe³nie inny charakter ni¿ sytuacjom edukacyjnym, które wystêpuj¹ w kszta³ceniu formalnym w szko³ach czy na
uczelniach wy¿szych. Ró¿nice miêdzy dzieæmi i doros³ymi, wynikaj¹ce z innej fazy
rozwojowej, dowiadczeñ, zmian intelektualnych oraz pe³nionych ról spo³ecznych,
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sprawiaj¹, ¿e w przypadku osób doros³ych potrzebne s¹ specjalne metody uczenia
siê. Malcolm Knowles rozró¿ni³ andragogikê (nauczanie doros³ych) od pedagogiki
(nauczania dzieci) wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
1. Koncepcja ucz¹cego siê  w andragogice osoba doros³a jest traktowana jako
samodzielna, samokontroluj¹ca  zadaniem nauczyciela, trenera jest zachêcanie
do nauki i pomoc w zaspokajaniu potrzeby nauki.
2. Dowiadczenie osoby ucz¹cej siê  dowiadczenia ¿yciowe ucz¹cego siê s¹
ród³em wiedzy zarówno dla osoby ucz¹cej siê, jak te¿ dla pozosta³ych osób
zaanga¿owanych w proces uczenia siê. Ucz¹cy siê doroli przywi¹zuj¹ wiêksz¹ wagê
do tego, czego dowiadczaj¹, ni¿ do tego, co jest im przekazywane tylko werbalnie.
3. Gotowoæ do uczenia siê  doroli ucz¹ siê, kiedy maj¹ tak¹ potrzebê i tego,
co sami uznaj¹ za potrzebne.
4. Stosunek do uczenia siê  ucz¹cy siê oczekuj¹, ¿e zdobyta wiedza i umiejêtnoci maj¹ bezporednie zastosowanie i bêd¹ mog³y jak najszybciej zostaæ wprowadzone w ¿ycie; uczenie siê polega nie tyle na przyswajaniu wiedzy na okrelony
temat (subject centeredness), ale umiejêtnoci rozwi¹zywania problemów
w okrelonej dziedzinie (problem centredness) (Knowles 1980, s.43-44).
M. Knowles okrela pedagogikê sformu³owaniem edukacja z góry (nauczyciel góruje nad uczniami) oraz stwierdza, ¿e uczenie siê polega w istocie na przekazywaniu wiedzy. Andragogikê nazywa natomiast edukacj¹ równych,
gdzie nie ma dysproporcji miêdzy ucz¹cymi siê a nauczycielem,
a uczenie siê jest procesem.

Tabela 1. Porównanie za³o¿eñ pedagogiki i angragogiki wg M. Knowlesa
(Knowles, 1984)

Ludzie doroli ucz¹ siê zale¿nie od wieku, zdolnoci i dowiadczeñ edukacyjnych.
Albert Einstein by³ marzycielem. Nauczyciele w niemieckiej szkole powiedzieli mu,
¿e nigdy do niczego nie dojdzie, jego pytania zak³ócaj¹ klasow¹ dyscyplinê i najlepiej bêdzie, jeli opuci szko³ê. A jednak sta³ siê jednym z najwiêkszych uczonych
na wiecie. Tomasz Edison by³ w szkole bity rzemieniem, gdy¿ zadawa³ tak wiele
38

pytañ, ¿e jego nauczyciel uzna³ go za niespe³na rozumu. Nie przeszkodzi³o mu to
zostaæ najbardziej p³odnym wynalazc¹ tamtej epoki. To co przyczyni³o siê do sukcesów A. Einsteina i T. Edisona, to zaistnienie w ich otoczeniu czynników
sprzyjaj¹cych uczeniu siê osób doros³ych.

Metody edukacji doros³ych
Z porównania pedagogiki z andragogik¹ wynika zasadnicza ró¿nica miêdzy nauczaniem (teaching) a treningiem, szkoleniem (training). Nauczanie zak³ada
zaanga¿owanie osoby, która naucza, oraz niewielk¹ aktywnoæ osób, które s¹ nauczane. Tak jest w przypadku nauczycieli czy wyk³adowców, którzy samodzielnie
decyduj¹ o treci i formie uczenia i wystêpuj¹ ex cathedra. Podczas treningu aktywne
s¹ obie strony procesu uczenia siê  zarówno trener, jak i uczestnicy. Poza tym trening
jako metoda aktywna, ustrukturyzowana, zaplanowana, przypiesza uczenie siê, gdy¿
jednoczenie uczy ludzi, jak siê uczyæ. Celem ka¿dej sytuacji edukacyjnej jest
zaanga¿owanie uczestników w proces uczenia siê, co zwiêksza jego efektywnoæ
(Training of trainers, 1993). Wp³yw na to maj¹ poni¿sze zasady, zgodnie z którymi:
 tylko 10% z tego, co siê czyta, zostaje zapamiêtane,
 20% z tego, co siê s³yszy,
 30% z tego, co siê widzi,
 50% z tego, co siê s³yszy i widzi jednoczenie,
 80% z tego, co zostaje powtórzone,
 a a¿ 90% z tego, co zostaje przeæwiczone w dzia³aniu/praktyce.
Nale¿y pamiêæ, ¿e oprócz poziomu zaanga¿owania w procesie edukacyjnym
wa¿n¹ rolê odgrywa wiek, zdolnoci i dowiadczenia edukacyjne. Czynnikami
maj¹cymi istotny wp³yw na wzrost efektywnoci uczenia siê osób doros³ych s¹
stosowane metody edukacji. Mo¿emy wyró¿niæ nastêpuj¹ce typy uczenia siê
doros³ych:
1. Uczenie sztuczne  pamiêciowe. Tu warto zaznaczyæ, ¿e doroli lepiej
zapamiêtuj¹ to, co kojarzy im siê z ju¿ posiadanymi wiadomociami, oraz to, co
wydaje im siê wa¿ne i potrzebne, np. w pracy.
2. Uczenie naturalne  rozpatrywanie konkretnych rozwi¹zañ na przyk³adach,
analiza i synteza przypadków, zwana metod¹ studium przypadku (case study). Ten
typ uczenia siê jest bardzo skuteczny i dobrze przyjmowany przez ucz¹cych siê.
3. Uczenie racjonalne  poznawanie w dzia³aniu.

Motywacja do uczenia siê
Doroli postrzegaj¹ uczenie siê jako szansê na dostosowanie siê do zmieniaj¹cej
siê rzeczywistoci  im wiêksza zmiana, tym wiêksza potrzeba uczenia siê, nabywania nowych umiejêtnoci i kwalifikacji. Uczenie siê jest traktowane jako rodek
pomocniczy w poradzeniu sobie ze zmian¹. Bardzo wa¿nym czynnikiem
motywuj¹cym jest równie¿ podniesienie poczucia w³asnej wartoci.
Co mo¿na zrobiæ, aby uczestnikom szkolenia chcia³o siê chcieæ? Bardzo czêsto
motywowanie grupy zwi¹zane jest ze wspieraniem w pojawiaj¹cych siê trudnociach. J. Zbigniew Sztykiel przedstawi³ tê kwestiê w postaci Szeciu Regu³ Motywowania Grupy przedstawionych w formie porad dla trenera:
1. Skupiajcie uwagê uczestników.
2. Wzmacniajcie poczucie pewnoci siebie uczestników, bo pamiêtaj¹c o tym, ¿e:
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 nowe informacje naruszaj¹ dotychczasow¹ swobodê dzia³ania uczestników,
 analiza b³êdów dokonywana w grupie mo¿e byæ momentem psychologicznie
trudnym (poczucie w³asnej wartoci!),
 du¿e porcje materia³u budz¹ niepokój co do w³asnych zdolnoci opanowania go,
 praca w grupie narzuca spontaniczne porównywanie siê uczestników, co mo¿e
ograniczaæ aktywnoæ bardziej niemia³ych,
 nie dopuszczajcie, aby uczestnicy obawiali siê ujawnienia swych b³êdów,
 sukcesy i pora¿ki w procesie uczenia siê to naturalne etapy, istotny jest stosunek
do nich ucz¹cego siê,
 w ucz¹cej siê grupie ka¿dy ma szansê wykazania swojej wartoci dla efektów
pracy tej grupy.
3. Omawiajcie stosowane metody nauczania  praca w parach lub w ma³ych grupach
sprzyja budowaniu otwartoci w grupie.
4. Wydobywajcie od uczestników ich wiedzê i dowiadczenie, podkrelajcie ich
wartoæ i odnocie siê w swoich wywodach do ich wiedzy i dowiadczeñ.
5. Interpretujcie b³êdy jako cenne odkrycia dla procesu uczenia siê:
 wprowadcie przyjazny sposób poszukiwania pope³nionych przez uczestników
b³êdów, np. w formie gry sytuacyjnej,
 przypominajcie korzyci z uczenia siê w grupie  zwiêkszenie zasobu praktycznych
informacji oraz poznanie indywidualnych zró¿nicowañ w odbiorze nowych informacji.
6. Podkrelajcie wspó³odpowiedzialnoæ uczestników za proces uczenia siê.

Zasady uczenia siê osób doros³ych
Doroli znacznie szybciej i skuteczniej ucz¹ siê tego, co uznaj¹ za
wa¿ne i potrzebne, zw³aszcza wówczas, gdy akceptuj¹ stosowane metody uczenia siê. Doroli wol¹ poznawaæ konkretne informacje i ich zastosowanie w praktyce. Potrzebuj¹ czasu do zintegrowania nowej wiedzy z tym, co
dotychczas wiedzieli na dany temat, przyswajanie nowego materia³u jest du¿o wolniejsze. Doroli ucz¹ siê wolniej ni¿ dzieci, ale kompensuj¹ tempo uczenia siê wiêksz¹
dok³adnoci¹. W zwi¹zku z tym warto pamiêtaæ, aby w uczeniu osób doros³ych kierowaæ siê zasadami:
 od ³atwego do trudnego,
 od prostego do z³o¿onego,
 od ogó³u do szczegó³ów,
 od znanego do nieznanego,
 od konkretnych przyk³adów do abstrakcji.
Jaki st¹d wniosek p³ynie dla nas, trenerów? Przedstawiaj¹c nowe treci, zasady,
procedury, powi¹¿cie je z dowiadczeniami znanymi wszystkim ucz¹cym siê. Po
omówieniu treci w formie krótkich miniwyk³adów przeæwiczcie now¹ wiedzê
w praktyce.
Rol¹ prowadz¹cego szkolenie jest przeprowadzenie uczestników szkolenia
przez proces uczenia siê. Polega to na przeprowadzeniu dowiadczenia, poddaniu go refleksji, analizie i zastosowaniu tego, czego uczestnicy siê nauczyli. Cykl
ten opisa³ w teorii uczenia przez dowiadczenie David Kolb (Kolb, 1984; 1997;
Kolb, Fry, 1975).
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Rys. 1. Cykl uczenia przez dowiadczenie
 Cykl Kolba (Experiential Learning Model)

Dowiadczenie
Dowiadczenie polega na tym, ¿e uczestnicy tu i teraz prze¿ywaj¹ sytuacjê,
która dzieje siê obecnie lub mia³a miejsce w przesz³oci. Wprowadzaj¹c uczestników
w dowiadczenie, mo¿ecie wykorzystywaæ ró¿ne metody szkoleniowe.

Refleksja/ Obserwacja
Refleksja to rozmowa na temat prze¿ytego dowiadczenia. Celem refleksji jest
doprowadzenie do tego, aby uczestnicy podzielili siê swoimi odczuciami
i spostrze¿eniami na temat dowiadczenia. Ucz¹cy siê porz¹dkuj¹ informacje zdobyte w pierwszej fazie  dowiadczeniu.

Analiza
Analiza to wyci¹ganie przez uczestników wniosków wynikaj¹cych z dowiadczenia i refleksji nad nim. Wnioski te mog¹ wykraczaæ poza prze¿yte dowiadczenie,
pokazywaæ prawid³owoci zwi¹zane z zachowaniem siê poprzez odwo³anie siê do
teorii, która je wyjania.

Zastosowanie
Zastosowanie to inaczej wprowadzenie w ¿ycie tego, czego uczestnicy nauczyli siê na poprzednich etapach. Mo¿e siê to ju¿ odbywaæ na szkoleniu poprzez æwiczenie poznanych umiejêtnoci. Etap zastosowania to równie¿ planowanie zmian,
które uczestnicy wprowadz¹ w swoim ¿yciu.
W ka¿dym z etapów cyklu uczenia siê wed³ug D. Kolba mo¿na wyró¿niæ jedn¹
dominuj¹c¹ czynnoæ cile zwi¹zan¹ z odpowiednim etapem. W pierwszej fazie
cyklu uczenia siê  w dowiadczeniu  uczestnicy prze¿ywaj¹ sytuacjê, która siê
dzieje (odczuwaj¹). W kolejnych dwóch: w fazie refleksji  obserwuj¹ swoje odczucia i spostrze¿enia, faza analizy to czas na mylenie, poniewa¿ uczestnicy
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wyci¹gaj¹ wnioski z dowiadczeñ i obserwacji. Wreszcie na etapie zastosowania 
uczestnicy poprzez dzia³anie wprowadzaj¹ to, czego siê nauczyli poprzez dzia³anie.
Obrazuje to poni¿szy schemat, wyró¿niaj¹cy wspomniane powy¿ej cztery podstawowe czynnoci (Gajewski 2003):

Rys. 2. Podstawy procesu uczenia siê.

W oparciu o przedstawione powy¿ej czynnoci Kolb okreli³ cztery style uczenia siê (Learning Style Inventory):

Tab. 2. Cztery style uczenia siê Learning St yle Inventor y (wg Kolba)
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W modelu opisanym dok³adnie w publikacji Petera Honeya i Alana Mumforda The Manual of Learning Styles zastosowano odmienne nazewnictwo stylów
uczenia siê, przy czym bior¹c pod uwagê zachowania i sposób postêpowania
charakterystyczne dla danego stylu uczenia siê, jest on w wielu miejscach zbie¿ny
z propozycj¹ Kolba. W stylu konwergencyjnym dominuj¹cy jest udzia³ w dowiadczeniu (eksperymencie), w dywergencyjnym  analiza. Styl asymilacyjny wyró¿nia
siê stawianiem hipotez, wreszcie akomodacyjny  zastosowaniem wiedzy w praktyce:

Tab. 3. Style uczenia siê (wg P. Honeya i A. Mumfrda).

Zakoñczenie
Chcia³abym na koniec przypomnieæ sentencjê Konfucjusza:
Co us³yszê, zapomnê,
Co zobaczê, zapamiêtam,
Co sam zrobiê, zrozumiem.
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Mel Silberman, autor publikacji z dziedziny szkolenia i rozwoju, rozbudowa³ tê
sentencjê, nadaj¹c jej tytu³ Credo ucz¹cego siê:
Gdy us³yszê, zapomnê,
Gdy us³yszê i zobaczê, zapamiêtam,
Gdy us³yszê, zobaczê i porozmawiam, zrozumiem
Gdy us³yszê, zobaczê, porozmawiam i zrobiê, zdobywam sprawnoæ
i wiedzê,
Gdy uczê innych, dochodzê do mistrzostwa
¯yczê, aby to credo towarzyszy³o Wam podczas prowadzonych szkoleñ. Mam
nadziejê, ¿e zapakowalicie do swojego plecaka kilka informacji, które pomog¹ Wam
w przysz³oci poprowadziæ szkolenie.

Oto kilka zasad, o których warto pamiêtaæ podczas prowadzonych szkoleñ:
1. Nie mów tego, o co mo¿esz zapytaæ. Nie pytaj, jeli znasz odpowied  przeka¿
to w formie dialogu.
2. Wyk³ad to niekoniecznie monolog.
3. Gry i zabawy stosowane dla ocieplenia atmosfery powinny byæ zadaniami
maj¹cymi zwi¹zek z tematem. Nie traktuj tego jako co ekstra.
4. Nie obawiaj siê, ¿e nauczysz zbyt ma³o, zbyt wolno.
5. Zadanie edukacyjne to otwarte pytanie postawione ma³ej grupie wraz z zapewnionymi rodkami, jakie mog¹ byæ potrzebne do udzielenia odpowiedzi.
6. Kluczowe zadanie musi dotyczyæ sytuacji wystarczaj¹co odleg³ej, aby mo¿liwe
by³o zachowane poczucia bezpieczeñstwa, i jednoczenie wystarczaj¹co bliskiej, ¿eby wypracowane rozwi¹zanie mo¿na od razu zastosowaæ w praktyce.
7. Zadanie edukacyjne to zadanie dla ucz¹cego siê.
8. Doceniaj w¹tpliwoci i pytania.
9. Jeli czego nie przedyskutujecie, nie nauczycie siê tego.
10. Im wiêcej nauczania, tym mniej uczenia siê.
11. Kiedy planujesz proces uczenia, nie przechod zbyt pospiesznie do etapu
Jak.
12. Nie zapisuj tego, czego powtórnie nie u¿yjesz.
13. Nie pro uczestników o wykonanie zadania, którego sam nie chcia³by siê
podj¹æ.
14. B¹d elastyczny.
15. Nie zak³adaj, ¿e Ty wiesz, a oni nie. Zawsze b¹d otwarty na sytuacjê
odwrotn¹.
16. Nie udzielaj odpowiedzi na pytania, które nie zosta³y jeszcze zadane.
17. Nie próbuj zmieniaæ ludzi. Oferuj alternatywy, mo¿liwoci. Dbaj o zachowanie równowagi w tym, co oferujesz jako mo¿liwoæ wyboru (Janes 17,
Jane Wella, Jubilee Popular Education Center)
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Równoæ w szkoleniach
Maja Branka,
Agata Teutsch
Jako trenerzy i trenerki w swoich dzia³aniach edukacyjnych mo¿emy promowaæ ró¿ne wartoci, np. zwi¹zane z godnoci¹, podmiotowoci¹ i autonomi¹
cz³owieka, jego prawem do rozwoju, równoci wszystkich ludzi bez wzglêdu na
jakiekolwiek ró¿nice p³ci, orientacji seksualnej, sprawnoci, jêzyka, wyznania,
pogl¹dów politycznych i innych, narodowoci, pochodzenia etnicznego i/lub
spo³ecznego, maj¹tku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nasze dzia³ania
s¹ wa¿ne dla promowania tych postaw i wartoci. Mamy ogromny wp³yw na przekazywanie niedyskryminuj¹cych postaw i zachowañ oraz na powielanie metod, które
s³u¿¹ w³¹czaniu do wszelkich dzia³añ osób nale¿¹cych do grup wykluczanych.
Mo¿emy byæ agentami/agentkami zmian.
Dyskryminacja to gorsze, nierówne traktowanie osób ze wzglêdu na p³eæ, orientacjê seksualn¹, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek oraz niepe³nosprawnoæ
i inne cechy.
Pomyl przez chwilê o szkoleniach, treningach, w których ostatnio bra³a/bra³e
udzia³. Zamknij oczy i przypomnij sobie dok³adnie te sytuacje. Czy sposób planowania, badania potrzeb, organizacji, prowadzenia i ewaluacji szkolenia bra³ pod
uwagê ró¿norodnoæ potrzeb uczestników i uczestniczek? Czy ³atwo by³oby Ci wzi¹æ
udzia³ w szkoleniu, gdyby porusza³/a siê na wózku, gdyby (lub gdy masz) pod
opiek¹ jak¹ osobê zale¿n¹? Czy bra³e/a udzia³ w szkoleniu, w którym uczestniczy³y
np. osoby niewidome? Czy sposób prowadzenia, podawane przyk³ady, elementy
graficzne, materia³y uwzglêdnia³y ró¿ne dowiadczenia, pochodzenie, religiê, p³eæ,
orientacjê psychoseksualn¹ osób uczestnicz¹cych?
W tym rozdziale pokazujemy, w jaki sposób przygotowaæ i prowadziæ szkolenie, aby zadbaæ o obecnoæ i pe³ne uczestnictwo reprezentantów i reprezentantek
tych grup, których zwykle nie ma na naszych zajêciach lub których zwykle nie bierzemy
pod uwagê. Podajemy tylko kilka wskazówek. Ka¿da z grup ma swoj¹ specyfikê i nie
sposób na kilku stronach przekazaæ wszystkiego. Postaramy siê wiêc pokazaæ
przyk³ady dotycz¹ce ró¿nych grup, ale zapewne nie wszystkich, które zas³uguj¹ na
uwagê.
W du¿ej mierze koncentrujemy siê na wymiarze p³ci jako najpowszechniejszej
zmiennej na szkoleniach. Gdy piszemy o kobietach i mê¿czyznach, to mamy na myli
nie tyle ich p³eæ biologiczn¹, ale p³eæ w wymiarze spo³eczno-kulturowym (z ang.
gender), a zatem zespó³ cech, atrybutów, postaw, ról oraz oczekiwañ spo³ecznych,
zwi¹zanych z faktem bycia kobiet¹ lub mê¿czyzn¹. P³eæ biologiczna (z ang. sex) dotyczy anatomicznych ró¿nic miêdzy cia³em kobiety i cia³em mê¿czyzny, z którymi siê
rodzimy. P³eæ kulturowa kszta³towana jest spo³ecznie, uczymy siê jej w procesie
socjalizacji1 . Skupiamy siê na p³ci kulturowej, dlatego, ¿e cechuje j¹ zmiennoæ (w
czasie, w przestrzeni) oraz to, ¿e konstruowana jest spo³ecznie  mamy na ni¹ wp³yw.
Drugim wa¿nym pojêciem, obok p³ci kulturowej, jest heteronormatyw 
za³o¿enie, i¿ tylko relacje seksualne i zwi¹zki pomiêdzy osobami przeciwnej p³ci
Socjalizacja (socialis = spo³eczny) to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkê systemu oraz wzorów obowi¹zuj¹cych w danej kulturze. Socjalizacja trwa przez ca³e ¿ycie,
lecz w najwiêkszym nasileniu wystêpuje, gdy dziecko rozpoczyna ¿ycie w spo³eczeñstwie. Najwiêksz¹
rolê na tym etapie odgrywaj¹ jego rodzice, póniej tak¿e wychowacy i rówienicy oraz instytucje
(takie jak szko³a czy Koció³).[ród³o  www.wikipedia.pl]

1
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stanowi¹ normê, natomiast pozosta³e relacje powinny byæ ignorowane, marginalizowane, wyeliminowane z dyskursu lub nawet represjonowane w praktyce
spo³ecznej. Oznacza to, wiadome lub niewiadome za³o¿enie, ¿e heteroseksualnoæ jest bardziej wartociowa ni¿ homo- i biseksualnoæ, w zwi¹zku z czym osoby
heteroseksualne zas³uguj¹ na wiêcej przywilejów i maj¹ prawo decydowaæ o zakresie praw osób nie-heteroseksualnych. Bardzo czêsto ³¹czy siê tak¿e z wartociowaniem pozytywnym aktywnoci, wypowiedzi, relacji osób heteroseksualnych
i negatywnym, jeli pochodz¹ od lesbijek, gejów i osób biseksualnych.
Tekst ma dwie czêci: czêæ pierwsza dotyczy przygotowania i organizacji szkolenia, czêæ druga dotyczy osoby prowadz¹cej  jej postawy, kompetencji i odpowiedzialnoci w obszarze równoci i przeciwdzia³ania dyskryminacji.

Organizacja i przygotowanie szkolenia
Badanie potrzeb
O perspektywie równoci zacznijmy myleæ zanim dojdzie do samego szkolenia. Ju¿ na etapie badania potrzeb i konstruowania programu przyjmujemy
za³o¿enia, mniej lub bardziej wiadomie, które wp³ywaj¹ na kszta³t naszego szkolenia. Dbaj¹c o jak najszersz¹ perspektywê, zaplanujmy badanie potrzeb w taki
sposób, aby zebraæ oczekiwania i potrzeby zarówno od kobiet, jak i mê¿czyzn.
Pamiêtajmy, ¿e ka¿da z osób przychodzi z ró¿nymi dowiadczeniami
i perspektywami, dlatego ich oczekiwania mog¹, choæ oczywicie nie musz¹, byæ
zró¿nicowane ze wzglêdu na p³eæ.
Badaj¹c potrzeby, mo¿emy zadbaæ o w³¹czanie osób uczestnicz¹cych i osób
z ró¿nych grup w proces planowania i realizacji dzia³añ edukacyjnych, tak ¿eby im
oddaæ g³os i stworzyæ przestrzeñ do wyra¿enia swoich potrzeb. Najprostszym zabiegiem jest wprowadzenie  przy wszelkiego rodzaju ankietach czy wywiadach 
podzia³u na p³eæ i nastêpnie uwzglêdnienie go przy zbieraniu i analizowaniu danych. Tê sam¹ zasadê stosujemy równie¿ w planowanej ewaluacji. Wprowadzenie
metryczki do ankiety ewaluacyjnej i analiza danych z podzia³em na p³eæ pozwoli
nam zobaczyæ, czy kobiety i mê¿czyni w równym stopniu ucz¹ siê, zdobywaj¹ umiejêtnoci czy wiedzê podczas szkolenia.
Uwzglêdnianie ró¿nic ma s³u¿yæ osi¹ganiu równoci, a nie
pog³êbianiu nierównoci.

Informacja o szkoleniu i rekrutacja
Og³oszenie o szkoleniu mo¿e w ró¿nym stopniu uwzglêdniaæ ró¿norodnoæ. Nie
wystarczy napisaæ nasze szkolenie jest dla wszystkich. Jeli w sposób szczególny
zale¿y nam na jakiej grupie, musimy to wyranie zaznaczyæ. Osoby przyzwyczajone
do tego, ¿e zwykle nie s¹ uwzglêdniane (przedstawiciele/ki grup tradycyjnie wykluczanych) mog¹ zrezygnowaæ nawet z próby dowiedzenia siê, czy dla wszystkich
oznacza równie¿  dla nich. W wiêkszoci przypadków dla wszystkich ozna-cza dla
wszystkich, którzy: maj¹ czas, mo¿liwoci transportowe, samodzielnie siê poruszaj¹,
widz¹ i s³ysz¹, s¹ dyspozycyjni oraz biegle w³adaj¹ jêzykiem polskim. Dlatego warto
napisaæ  np.: Zapewniamy pe³n¹ mo¿liwoæ skorzystania z naszej oferty tak¿e osobom niedowidz¹cym  wszystkie materia³y bêd¹ dostosowane do potrzeb (du¿a czcionka, kontrast czarno-¿ó³ty w materia³ach multimedialnych lub wprost zachêciæ dan¹
grupê, pisz¹c: Szczególnie zapraszamy kobiety/mê¿czyzn/osoby po 45 roku ¿ycia.
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Najprostsze, maj¹ce raczej charakter techniczny rozwi¹zania to:
 stosowanie jêzyka, który wyranie wskazuje, ¿e zwracamy siê do kobiet i mê¿czyzn
(u¿ywanie form ¿eñsko i mêskoosobowych);
 wykorzystywanie elementów graficznych (do plakatu, ulotki), które nie powielaj¹
stereotypów na temat poszczególnych grup, s¹ w³¹czaj¹ce, uwzglêdniaj¹ce
ró¿norodnoæ (np. kobiety i mê¿czyni w niestereotypowych rolach, uwzglêdniaj¹ce
obecnoæ osób starszych, niepe³nosprawnych, odbiegaj¹cych od wizerunku prezentowanego w reklamach komercyjnych);
 umieszczanie og³oszeñ w internecie na tzw. mówi¹cych stronach, przygotowanych do odczytania przez syntezatory mowy (og³oszenia i formularze zg³oszeniowe
musz¹ byæ umieszczane bezporednio na stronie, a nie w za³¹cznikach, których syntezatory nie odczytuj¹);
 umo¿liwienie zg³aszania siê nie tylko poprzez wys³anie formularza, lecz tak¿e np.
przez telefon (dla osób z niepe³nosprawnoci¹ wzroku).
Organizacja, która prowadzi dzia³ania edukacyjne, mo¿e siê postaraæ o udostêpnienie ca³ej swojej strony internetowej osobom z niepe³nosprawnoci¹ wzroku 
poprzez stworzenie wersji tekstowej (du¿e ¿ó³te litery na czarnym tle  do odczytania przez osoby niedowidz¹ce) i przystosowanie stron do syntezatorów.

Dostêpnoæ
Jeli zale¿y nam na tym, ¿eby w naszych dzia³aniach mog³a wzi¹æ udzia³ ka¿da
osoba, bez wzglêdu na p³eæ, stan zdrowia, wiek, pochodzenie, wyznanie i inne
cechy, podejmijmy wysi³ek uwzglêdnienia tych ró¿nic, tak¿e na etapie organizacji
szkolenia. Nie zawsze bêdzie to konieczne, s¹ bowiem te¿ takie ró¿nice, które maj¹
znaczenie merytoryczne i nie wp³ywaj¹ na logistykê. Organizacja szkolenia jest jednak o tyle wa¿na, ¿e jeli na tym etapie nie zastosujemy zasady równoci, to istnieje
bardzo du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e z mo¿liwoci uczestnictwa w zajêciach
wykluczymy tak¿e te grupy, do których adresujemy szkolenie. Dostêpnoæ powinna
byæ szeroko rozumiana, tzn. odnosiæ siê do:
 miejsca, w którym odbywa siê szkolenie,
 mo¿liwoci transportowych,
 informacji.
Pe³na dostêpnoæ oznacza sytuacjê, w której wszystkie osoby mog¹
dostaæ siê na miejsce szkolenia, poruszaæ siê swobodnie i bezpiecznie
po obiekcie oraz w jego bezporednim otoczeniu, a tak¿e korzystaæ
z wszystkich urz¹dzeñ i mo¿liwoci, jakie daje dane miejsce. Oznacza
równie¿ pe³ne uczestnictwo w dzia³aniu edukacyjnym i wszystkich jego
elementach. A wiêc nie oznacza wy³¹cznie przygotowania podjazdów dla wózków (inwalidzkich czy dzieciêcych).

Termin
Przy wyborze terminu szkolenia zwracajmy uwagê na to, czy nie koliduje on ze
wiêtami ró¿nych wyznañ. Jest dla wielu z nas oczywiste, ¿e nie organizujemy szkolenia w czasie wi¹t katolickich, np. w wigiliê Bo¿ego Narodzenia b¹d Wielkanoc,
rzadko jednak uwzglêdniamy przy wyborze terminu wa¿ne wiêta innych wyznañ,
osób prawos³awnych, wiêta ¿ydowskie, muzu³mañskie i inne.
Z kolei rozk³ad godzinowy zajêæ mo¿e uniemo¿liwiæ udzia³ osobom, które
opiekuj¹ siê inn¹ osob¹, np. dzieckiem lub chorym. Najczêciej ¿³obki, przedszkola,
szko³y, dzienne orodki opieki dzia³aj¹ w godzinach 816 w dni powszednie. Jeli
decydujemy siê na szkolenie w pónych godzinach popo³udniowych, wieczornych,
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lub w weekend, wykluczamy du¿¹ grupê potencjalnych uczestniczek/ów (w wiêkszoci, w zwi¹zku ze stereotypowym podzia³em ról p³ciowych, bêd¹ to kobiety).
Wykluczeniu mo¿emy zapobiec, np. zapewniaj¹c w miejscu i/lub czasie szkolenia
opiekê nad dzieæmi i innymi osobami zale¿nymi.

Transport na miejsce szkolenia
Dla wielu osób ograniczeniem uczestnictwa mog¹ byæ koszty transportu albo
brak publicznej oferty w tym zakresie (brak autobusów lub poci¹gów). Osoby
niepe³nosprawne, poruszaj¹ce siê na wózkach spotykaj¹ siê czasem z odmow¹ przewozu autobusem. Pamiêtajmy, ¿e do orodków szkoleniowych w okolicach du¿ych
miast zwykle trudno dojechaæ, jeli nie ma siê samochodu b¹d czêsto trzeba przejæ
czêæ trasy pieszo. Takie miejsce mo¿e byæ niedostêpne dla osób z niepe³nosprawnoci¹
ruchu. Zdarza siê, ¿e podmiejskie orodki szkoleniowe po³o¿one s¹ w lesie, w miejscach
bez dobrego owietlenia. Mo¿e to powodowaæ obni¿enie poczucia bezpieczeñstwa,
co bywa szczególnie dotkliwe dla kobiet.

Miejsce szkolenia
Dla pe³nego udzia³u wszystkich osób, planuj¹c szkolenia, warto zadbaæ równie¿ o:
1. Parking  najlepiej, aby by³ usytuowany blisko wejcia do budynku i  w miarê
mo¿liwoci  dobrze owietlony. U³atwi to dostêp dla osób z ograniczonymi
mo¿liwociami poruszania siê i zwiêkszy poczucie bezpieczeñstwa, szczególnie jeli
zajêcia koñcz¹ siê, kiedy jest ciemno.
2. Podjazd, szerokie wejcie i szeroko otwieraj¹ce siê drzwi, winda (jeli szkolenie
odbywa siê w sali, do której prowadz¹ schody) zdecydowanie u³atwi¹ mo¿liwoæ
przemieszczania siê osobom na wózkach i z wózkami, poruszaj¹cych siê o kulach.
3. Sala szkoleniowa  wielkoæ i wyposa¿enie sali powinny umo¿liwiaæ swobodne
poruszania siê po niej wszystkim osobom. Dobrze, ¿eby umeblowanie sali mog³o
byæ modyfikowane w zale¿noci od potrzeb. Warto zadbaæ o to, ¿eby w budynku
oraz sali szkoleniowej nie by³o symboli religijnych, a jeli s¹, aby reprezentowa³y
ró¿ne systemy religijne (mo¿e to zostaæ wykorzystane do pog³êbienia zrozumienia
idei ró¿norodnoci i równoci).
4. Toalety musz¹ mieæ szerokie wejcia i byæ dostosowane do potrzeb osób
poruszaj¹cych siê na wózkach, powinny mieæ wyznaczone i przystosowane miejsce
do przewijania dzieci (jeli przewidujemy opiekê nad dzieæmi). Oznaczenia  wa¿ne,
¿eby osoby z niepe³nosprawnoci¹ wzroku mog³y uzyskaæ wszelkie informacje, gdzie
odbywa siê szkolenie, gdzie s¹ toalety, gdzie jest miejsce spo¿ywania posi³ków.
Jeli szkolenie trwa d³u¿ej ni¿ jeden dzieñ, wymogi zwi¹zane z dostêpnoci¹ musz¹
spe³niaæ tak¿e miejsca noclegowe i miejsca, w których spo¿ywane s¹ posi³ki. Jeli nocleg odbywa siê w innym miejscu ni¿ zajêcia, konieczne bêdzie zapewnienie swobodnego, a tak¿e niewymagaj¹cego bycia zdanym/zdan¹ na pomoc innych, sposobu przemieszczania siê. Byæ mo¿e konieczne bêdzie wyd³u¿enie przerw na posi³ki.

Wy¿ywienie
Coraz czêciej standardem staje siê zapewnienie uczestnikom i uczestniczkom
wy¿ywienia wegetariañskiego. Warto zwróciæ uwagê na potrzeby czy te¿ wymagania diety zwi¹zane z czyim wyznaniem (np. zakaz spo¿ywania wieprzowiny pod
jak¹kolwiek postaci¹, czyli tak¿e jogurtów, mietan zawieraj¹cych ¿elatynê czy zakaz
spo¿ywania miêsa w pi¹tek).
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Osoby asystuj¹ce
Dobrym rozwi¹zaniem mo¿e byæ zatrudnienie osoby, której zadaniem jest
asystowanie wszystkim osobom, które potrzebuj¹ pomocy w przemieszczaniu siê,
docieraniu do informacji itd. Wa¿ne, ¿eby osoba ta mia³a odpowiednie przeszkolenie i dowiadczenie, a na pewno, by w stosunku do osób, dla których pracuje, nie
zachowywa³a siê w sposób protekcjonalny lub litociwy.

Dlaczego warto siê tak staraæ?
Jasne informowanie, sygnalizowanie starañ o zapewnienie równych mo¿liwoci
udzia³u wszystkim jest tak¿e sygna³em dla osób uczestnicz¹cych w szkoleniu  tak¿e
tych, które nie musz¹ siê borykaæ z trudnociami, reprezentuj¹cych grupy dominuj¹ce,
wiêkszociowe. Od ich postawy zale¿eæ bêdzie komfort udzia³u wszystkich.
Przed szkoleniem mo¿esz nawi¹zaæ kontakt z organizacjami reprezentuj¹cymi
osoby starsze, niepe³nosprawne (z niepe³nosprawnoci¹ ruchu, wzroku, s³uchu),
chore, rodziców ma³ych dzieci, osoby opiekuj¹ce siê osobami zale¿nymi (dzieæmi,
niepe³nosprawnymi, starszymi), osoby z ró¿nych grup religijnych i etnicznych. Spytaj osoby z tych organizacji o wskazówki i konsultacje, w jaki sposób nale¿y zadbaæ
o warunki organizacyjne, aby w pe³ni zadbaæ o potrzeby reprezentantów i reprezentantki danej grupy.

Osoba prowadz¹ca
To¿samoæ i kompetencje osoby prowadz¹cej w kontekcie antydyskryminacji:
Wszyscy  tak¿e ka¿da osoba (tak¿e tym zajmuj¹ca siê edukacj¹) nale¿ymy do
ró¿nych grup, które sk³adaj¹ siê na nasz¹ to¿samoæ (posiadamy p³eæ, orientacjê
psychoseksualn¹, wiek, stopieñ sprawnoci, pochodzimy z ró¿nych grup narodowych i etnicznych, wyznajemy jak¹ religiê lub nie). Nasza to¿samoæ wp³ywa na
nasze funkcjonowanie podczas szkolenia, na to, jak postrzegamy siebie, jak jestemy postrzegani/e i jak postrzegamy innych.
Ka¿da osoba w procesie socjalizacji nabywa przekonañ na temat w³asnej grupy
i innych grup. Przekonania te opieraj¹ siê m.in. na generalizacjach i stereotypach,
jednoczenie pozwalaj¹c nam funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie, zyskiwaæ czyje
uznanie i akceptacjê. Podobnie jak nie rodzimy siê z umiejêtnociami trenerskimi,
tak nie rodzimy siê ze stereotypami i uprzedzeniami. Uczymy siê ich. S¹ one tak silnie
obecne w naszej kulturze, tak g³êboko tkwi¹ w naszych g³owach, ¿e ograniczenie
pos³ugiwania siê nimi wymaga du¿ej wiadomoci, zmiany utartych sposobów mylenia oraz podejmowania prób przeciwdzia³ania im.
B¹dmy wiadome/i faktu, ¿e nasze przekonania, wartoci i normy etyczne mog¹
wp³ywaæ na dobór i sposób przekazywania treci dydaktycznych. Aby w pe³ni rozumieæ swoj¹ rolê trenera/ki, w kontekcie promowania równoci
i niedyskryminacji potrzebujesz wiedzy na temat mechanizmów
zwi¹zanych z funkcjonowaniem grupy, relacjami w³adzy i podleg³oci,
zjawiskami takimi, jak wykluczenie i dyskryminacja, ukryty program nauczania 2 .
Ukryty program to wszystko, czego siê uczymy, co poznajemy i czego dowiadczamy w szkole
(lub innej instytucji edukacyjnej), a co jest poza oficjalnym programem i celami nauczania, poza
tym, czego wiadomie ma uczyæ edukator/ka, a co ma ogromne znaczenie dla efektów uczenia siê.

2

50

Jako edukator/ka mo¿esz  wiadomie lub nie  zaprzeczaæ istnieniu ró¿nic
i dyskryminacji albo ich znaczeniu w dzia³aniach edukacyjnych, relacjach miêdzyludzkich i spo³ecznych. Mo¿esz równie¿ mieæ ich wiadomoæ, ale w ¿aden
sposób nie uwzglêdniaæ tej wiedzy w prowadzonej przez siebie dzia³alnoci
edukacyjnej.
W obu przypadkach zawsze bêdziesz wzmacniaæ wykluczenie i dyskryminacjê
(ignorowanie, milczenie podtrzymuje istniej¹ce nierównoci). Nigdy nie jestemy
zupe³nie neutralni/e. Jeli nie bierzemy pod uwagê mechanizmów stereotypizacji,
wykluczenia i dyskryminacji, najprawdopodobniej bêdziemy powielaæ i wzmacniaæ
istniej¹ce nierównoci poprzez to, w jaki sposób komunikujemy siê z osobami
uczestnicz¹cymi, jak je traktujemy, jak z nimi pracujemy, jak postrzegamy ich
zaanga¿owanie i pracê, jakich przyk³adów i materia³ów u¿ywamy, jakim jêzykiem
siê pos³ugujemy.
Istnieje te¿ trzecia mo¿liwoæ: mo¿esz zdobyæ wiedzê na temat równoci i ró¿norodnoci, uznaæ ich znaczenie oraz wartoæ, znaæ mechanizmy
stereotypizacji, dyskryminacji, a nastêpnie uwzglêdniæ tê perspektywê
w swojej pracy lub dzia³alnoci.
Przyk³adem takiej wiedzy s¹ wyniki badañ nad rol¹ p³ci w edukacji,
wskazuj¹ce m.in. na istnienie nastêpuj¹cych mechanizmów:
 Kobiety s¹ uznawane za dominuj¹ce, kiedy zajmuj¹ 30% przestrzeni lub
czasu w sali szkoleniowej, w mediach i innych miejscach.
 Osoba prowadz¹ca mówi rednio przez 2/3 czasu, ch³opcy przez 2/3
z pozosta³ego czasu, natomiast dziewczêta w sumie 1/9 czasu ca³ych
zajêæ.
 Ch³opcy s¹ du¿o czêciej proszeni o zabranie g³osu ni¿ dziewczynki.
 Ten sam tekst jest inaczej odbierany, w zale¿noci od tego, czy jest
traktowany jako napisany lub powiedziany przez mê¿czyznê czy przez
kobietê. Wiêkszoæ osób ocenia go lepiej, kiedy autorstwo przypisywane
jest mê¿czynie (podobnie bêdzie w przypadku niniejszego rozdzia³u, dla
czêci osób fakt, ¿e napisa³y go kobiety, bêdzie dowodem na istnienie
problemu osobistego autorek, jednak nie problemu wykluczenia czy
dyskryminacji).

Postrzeganie osób uczestnicz¹cych
Znane jest zjawisko nazywane efektem Pigmaliona. To odmiana
samospe³niaj¹cego siê proroctwa, które polega na spe³nianiu siê pozytywnego
oczekiwania wobec kogo tylko dlatego, ¿e automatycznie za³o¿ylimy (pos³uguj¹c
siê stereotypami, a nie na podstawie dowiadczeñ w kontakcie z dan¹ osob¹), ¿e
spe³ni on/ona nasze pozytywne oczekiwanie. Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja, w której
nauczyciel traktuje inaczej niektóre dzieci, gdy¿ jest przekonany, ¿e s¹ one szczególnie zdolne (mo¿e byæ to np. pomy³kowe przypisanie tym dzieciom wyniku w tecie
inteligencji lub te¿ po prostu ho³dowanie stereotypowym przekonaniom na temat
zdolnoci lub ich braku w zale¿noci od tego, czy jest siê dziewczynk¹/ch³opcem,
osob¹ pochodzenia polskiego/romskiego itd). Dzieci te traktuje inaczej ni¿ resztê
i na przyk³ad daje im zadania i nie pomaga, wierz¹c, ¿e poradz¹ sobie z nimi same.
W tym czasie nauczyciel pomaga dzieciom, które uwa¿a za mniej zdolne. Tymczasem dzieci rzekomo bardziej bystre zmuszone s¹ do samodzielnego radzenia sobie.
W efekcie zaczynaj¹ faktycznie wiêcej umieæ, bardziej wierz¹ w swoje si³y oraz kom51

petencje. Po jakim czasie faktycznie wypadaj¹ lepiej w testach inteligencji ni¿ te
dzieci, o których nauczyciel by³ przekonany, ¿e s¹ mniej zdolne. Dzieci, o których
nauczyciele myleli, ¿e s¹ mniej zdolne, staj¹ siê przyk³adem efektu Golema (odwrotnoæ efektu Pigmaliona).
Zatem sposób, w jaki postrzegamy osoby uczestnicz¹ce w prowadzonych przez nas zajêciach, wp³ywa na wykorzystanie lub zaprzepaszczenie ich potencja³u. To, w jaki sposób je postrzegamy, jest równie¿
efektem przekonañ, stereotypów i uprzedzeñ na temat grup, do
których te osoby nale¿¹. Jak pokazuj¹ badania, stereotypowe cechy przypisywane s¹ szczególnie silnie ze wzglêdu na p³eæ i pochodzenie etniczne (np. dziewczêta czêsto postrzegane s¹ jako nieposiadaj¹ce zdolnoci matematycznych, analitycznych; ch³opcy  jako niezbyt skrupulatni, staranni, pilni; osoby pochodzenia romskiego lub afrykañskiego  jako szczególnie uzdolnione muzycznie, ale ju¿ nie intelektualnie itd.).

Przeciwdzia³anie dyskryminacji i wykluczeniu w trakcie
szkolenia
Dzia³ania zapobiegaj¹ce wykluczaniu i stereotypowemu traktowaniu osób
uczestnicz¹cych mog¹ byæ podejmowane na ró¿nych poziomach:
1. technicznym, np. poprzez ujawnianie ró¿nego traktowania osób ze wzglêdu na
ich przynale¿noæ do stereotypizowanych grup lub zauwa¿anie i interwencja
w sytuacjach, kiedy osoby uczestnicz¹ce pos³uguj¹ siê stereotypami, pos³ugiwanie
siê jêzykiem odzwierciedlaj¹cym obecnoæ na sali kobiet i mê¿czyzn, równe powiêcanie im uwagi, zaanga¿owania i czasu);
2. postawy i zachowania osoby prowadz¹cej. Na tym poziomie mo¿esz podj¹æ kilka
dzia³añ:
 Nie twórz wykluczaj¹cych, dyskryminuj¹cych norm  nie stosuj
mikronierównoci 3 .
Pamiêtaj o swojej modeluj¹cej roli jako osoby prowadz¹cej. Je¿eli opowiadasz
seksistowskie dowcipy, pos³ugujesz siê stereotypizuj¹cymi przys³owiami czy powiedzonkami (judziæ, wycyganiæ, mêskie decyzje, kobieca wra¿liwoæ itd.), to
tworzysz niebezpieczn¹ normê dotycz¹c¹ danej grupy i dajesz sygna³ osobom
uczestnicz¹cym, ¿e tego rodzaju zachowania s¹ akceptowane. Powy¿sze przyk³ady
nazywane s¹ mikronierównociami  drobnymi, czêsto nieuwiadomionymi deprecjonuj¹cymi zachowaniami werbalnymi i niewerbalnymi,
które, gdy dowiadczane czêsto, prowadz¹ do spadku zaanga¿owania
i obni¿enia poczucia w³asnej wartoci.
Mikronierównoci powstaj¹ w kontakcie z innoci¹: gdy kto odbiega w jakikolwiek sposób od normy grupowej, jest bardzo prawdopodobne, ¿e dowiadczy tego rodzaju zachowañ. Mikronierównoci dowiadczaj¹ czêciej reprezentanci/tki grup tradycyjnie dyskryminowanych (kobiety, osoby homoseksualne, osoby
starsze). Zachowania te s¹ efektem uprzedzeñ i pojedynczo s¹ niewiele znacz¹cymi
wydarzeniami, ale, jak pokazuj¹ dowiadczenia  w efekcie kumulacji maj¹ one du¿e
znaczenie dla jakoci dzia³ania i funkcjonowania w grupie. Z mikronierównociami
jest podobnie jak z przys³owiow¹ kropl¹ wody  sama w sobie jest niewiele znacz¹ca,
o ile nie bêdzie kropl¹ przelewaj¹c¹ czarê goryczy.

3
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Na podstawie materia³ów szkoleniowych projektu Gender Index IW EQUAL

Lista mikronierównoci dotycz¹cych kobiet opracowana przez
uczestniczki jednego z warsztatów:
 u¿ywanie zdrobnia³ych form imienia, np. A to nasza pani Kasia przygotowa³a,
a to pan Kowalski;
 wymiana znacz¹cych spojrzeñ, gdy zabieramy g³os, wywracanie oczami;
 proby skierowane jedynie do kobiet, dotycz¹ce sporz¹dzania notatek,
przes³ania czego po spotkaniu, itp;
 proba o opinie z komentarzem: To mo¿e us³yszmy g³os kobiecy;
 pomijanie wk³adu kobiet podczas spotkañ, przypisywanie ich wypowiedzi
mê¿czyznom, np. Jak s³usznie zauwa¿y³ Piotr, podczas gdy by³a to uwaga Alicji,
 ton g³osu  lekcewa¿¹cy, dowcipkuj¹cy itp.;
 nadmierna etykieta wobec kobiet, ugrzecznione, ale niepowa¿ne, ma³o partnerskie traktowanie, komentuj¹ce urok osobisty, wygl¹d itp.;
 publiczna seksualizacja zachowañ  komentowanie niewyspania, wygl¹du,
stroju itd.

 Reaguj, gdy ³amane s¹ zasady i tworz¹ siê wykluczaj¹ce normy.
Zwykle na pocz¹tku szkolenia ustalane s¹ zasady wspó³pracy, które maj¹ u³atwiæ
proces uczenia siê. Jednak, obok oficjalnych zasad, tworz¹ siê tak¿e niepisane zasady funkcjonowania w grupie. Z jednej strony jako osoba prowadz¹ca modelujesz
ich powstanie, z drugiej strony, tworz¹ je osoby uczestnicz¹ce. Je¿eli widzisz, ¿e
osoby uczestnicz¹ce stosuj¹ wykluczaj¹ce zachowania czy mikronierównoci  reaguj. Sytuacja edukacyjna nie jest miejscem na opowiadanie dowcipów
o blondynkach, anegdot o mê¿czyznach, kobietach dowiadczaj¹cych przemocy
(niestety, doæ czêste ¿artobliwe korzystanie z has³a kampanii spo³ecznej Bo zupa
by³a za s³ona) czy innych grupach (teksty rasistowskie Jestemy sto lat za Murzynami), antysemickie (Kochajmy siê jak przyjaciele, liczmy siê jak ¯ydzi), homofobiczne
(pedalski sweterek, gejowskie ruchy). Bardzo czêsto jedn¹ z zasad wspó³pracy, na
któr¹ umawiaj¹ siê osoby uczestnicz¹ce, jest zasada szacunku. Opisane wy¿ej zachowania ³ami¹ j¹.
Warto przeciwdzia³aæ równie¿ obecnym doæ czêsto stereotypowym rolom p³ci,
które przejawiaj¹ siê w postaci, np. sekretarek  zwróæ uwagê, czy nie zdarza siê
sytuacja  zw³aszcza podczas pracy w ma³ych grupach  kiedy kobiety odpowiedzialne s¹ za pisanie, przygotowanie plakatu etc., które nastêpnie nie prezentuj¹
tego na forum grupy, lecz robi¹ to mê¿czyni bior¹cy udzia³ w pracy grupy. Mo¿esz
pokazywaæ to zjawisko i zachêcaæ osoby do eksperymentowania z nowymi rolami.
Oczywicie, nie prowadzisz warsztatu anty-dyskryminacyjnego  pamiêtaj jednak o swoim celu  stworzeniu rodowiska, w którym wszystkie osoby maj¹
mo¿liwoæ uczenia siê. Warsztat, który wyklucza czy drwi z reprezentantek /ów jakich grup, nie spe³nia tego celu.
 W³¹czaj  pokazuj modelowe zachowania poprzez niestereotypowe
przyk³ady, materia³y czy jêzyk, którym mówisz.
Ogromn¹ rolê w budowaniu równoci, poszanowania dla ró¿norodnoci ludzi, przeciwdzia³aniu stereotypom i dyskryminacji w dzia³aniach edukacyjnych maj¹
wykorzystywane przez nas materia³y, przytaczane przyk³ady i anegdoty, propono53

wane æwiczenia, zabawy i gry oraz jêzyk, jakim siê pos³ugujemy. W badaniach
przeprowadzonych w Polsce na temat podrêczników szkolnych stwierdzono, ¿e
kobiety i mê¿czyni, osoby nieheteroseksualne, wyznaj¹ce religiê inn¹ ni¿ katolicka,
pochodz¹ce z mniejszoci etnicznych i narodowych przedstawiane s¹ w stereotypowy sposób lub s¹ w nich w ogóle nieobecne.:
 Dziewczêta i kobiety zajmuj¹ siê pracami domowymi: gotowaniem, sprz¹taniem,
opiek¹ nad dzieæmi, zakupami; wykonuj¹ prace asystenckie i pomocnicze. S¹ im
przypisywane ³agodnoæ, delikatnoæ, s³aboæ, szczególna wra¿liwoæ. Zwraca siê
uwagê na ich atrakcyjnoæ fizyczn¹. Role, które pe³ni¹, to niemal wy³¹cznie matka,
¿ona lub córka. Kobiety nie pe³ni¹ funkcji publicznych, nie pracuj¹ w zawodach
zwi¹zanych z w³adz¹ i presti¿em.
 Ch³opcy to osoby poszukuj¹ce, ciekawe, konstruuj¹ce, odwa¿ne, silne. S¹ aktywni
i ambitni, samodzielni i skuteczni, racjonalni i opanowani, s¹ przywódcami
i ekspertami. W podrêcznikach szkolnych jest szeciokrotnie wiêcej zawodów,
w których przedstawiani s¹ mê¿czyni, ni¿ zawodów, w których przedstawiane s¹
kobiety  te najczêciej zajmuj¹ siê nieodp³atn¹ prac¹ w domu.
 W podrêcznikach w zasadzie nie ma osób niepe³nosprawnych (choæ stanowi¹
15% spo³eczeñstwa), osób nale¿¹cych do mniejszoci narodowych i etnicznych (choæ
w Polsce ¿yj¹ osoby pochodzenia romskiego, wietnamskiego, czeczeñskiego itd.).
 W podrêcznikach nie s¹ prezentowane modele zwi¹zków inne ni¿ heteroseksualne (podczas gdy osoby homoseksualne stanowi¹ minimum 5% ka¿dej spo³ecznoci,
a biseksualne to ogromna grupa). Rodziny to zwykle mama, tata i dzieci, podczas
gdy 17% rodzin w Polsce stanowi¹ kobiety samodzielnie wychowuj¹ce dziecko lub
dzieci (niewielki procent stanowi¹ mê¿czyni w takiej sytuacji). Homoseksualizm
w podrêcznikach jest przedstawiany jako dewiacja. W przekazach medialnych geje,
jeli ju¿ siê pojawiaj¹, to jako stylici, tancerze lub fryzjerzy. W³aciwie ca³kowicie
niewidoczne s¹ lesbijki.
Te stereotypowe przekonania i wizerunki s¹ obecne tak¿e w dzia³aniach edukacyjnych adresowanych do osób doros³ych.
Bardzo wiele mo¿emy zmieniæ, przytaczaj¹c niestereotypowe i niewykluczaj¹ce
przyk³ady, obrazy; pos³uguj¹c siê jêzykiem wra¿liwym na ukryte normy, stereotypy,
na p³eæ; prze³amuj¹c milczenie wokó³ niektórych (tabuizowanych) spraw, tematów,
grup. Zwróæmy na przyk³ad uwagê na to, w jaki sposób przygotowujemy role do
æwiczeñ. Doæ czêsto mo¿na spotkaæ sytuacjê, gdy pisane s¹ one tylko dla mê¿czyzn
(pan Kowalski, pan Nowak itp.) b¹d gdy odzwierciedlaj¹ one stereotypowe role
p³ci (pan Kowalski jest szefem zespo³u, a pani Kowalska klientk¹ pomocy spo³ecznej).
Mo¿emy wiadomie uwzglêdniæ w swoich zajêciach ró¿norodnoæ ludzi: ich p³ci,
dowiadczeñ, statusu (spo³ecznego, maj¹tkowego), stanu cywilnego, ró¿nych modeli rodziny, orientacji psychoseksualnej, pochodzenia  tworzyæ i wprowadzaæ
æwiczenia wolne od uprzedzeñ i stereotypów.

Podnoszenie kompetencji w obszarze równoci
Jako osoba zajmuj¹ca siê edukacj¹ jeste czêsto wzorcem zachowañ, dlatego
bardzo cenna jest twoja odwaga w wystêpowaniu przeciwko stereotypom,
dyskryminacji i przemocy. Wa¿ne jest, ¿eby stale rozwijaæ swój warsztat trenerski 
zdobywaæ nowe umiejêtnoci, wzbogacaæ wachlarz stosowanych metod, poszerzaæ
wiedzê, m.in. na temat stereotypów, roli kategorii p³ci, orientacji psychoseksualnej,
wieku, sprawnoci w procesach edukacyjnych. Coraz wiêcej jest literatury i zajêæ
powiêconych tej tematyce. Niezbêdna jest tak¿e otwartoæ i przygotowanie na
ocenê w³asnej pracy przez innych, na superwizjê, gotowoæ krytycznego spojrzenia
na w³asne dzia³ania, analizowania w³asnych uprzedzeñ, gotowoæ zmiany. Jako
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osoba prowadz¹ca zadaj sobie pytanie: Wobec kogo mam uprzedzenia? a nie: Czy
mam uprzedzenia? Dobrym pomys³em jest udzia³ w warsztacie b¹d treningu antydyskryminacyjnym, którego rol¹ jest konfrontacja z w³asn¹ postaw¹, stereotypami
czy uprzedzeniami, a tak¿e identyfikacja mechanizmów stereotypizacji i dyskryminacji. Jest to równie¿ miejsce, aby nauczyæ siê, jak reagowaæ na wykluczenie i dyskryminacjê, by jednoczenie wspieraæ cele twojego szkolenia.

Przyk³ady  jak mo¿esz reagowaæ, gdy us³yszysz wykluczaj¹ce
komentarze:
1. Doceñ intencje i wyjanij konsekwencje: Zapewne nie chcia³e/
a nikogo uraziæ, miej¹c siê z has³a Bo zupa by³a za s³ona, pamiêtajmy
jednak, ¿e zjawisko przemocy domowej istnieje, dowiadcza go oko³o
20% kobiet i tego rodzaju ¿arty podtrzymuj¹ mity i stereotypy na temat
przemocy ze wzglêdu na p³eæ.
2. Zadaj pytania wyjaniaj¹ce: Co konkretnie mia³a/e na myli,
mówi¹c: Te baby, czy mówisz o kim z tej sali?
3. Przerwij i przekieruj: Nie zajmujemy siê teraz stereotypami,
emocjonalnoci¹ kobiet czy racjonalnoci¹ mê¿czyzn, to nie jest
przedmiotem naszej dyskusji.
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Czy badaæ potrzeby szkoleniowe?
Ma³gorzata Leszczyñska
W praktyce szkoleniowej doæ rozpowszechnione jest pojêcie badania potrzeb.
Przyjê³o siê, ¿e dobre szkolenie powinno byæ poprzedzone badaniem potrzeb.
Przyznajê, badanie potrzeb mo¿e byæ istotnym elementem szkolenia. Jednak to, czy
dane zebrane w wyniku badania bêd¹ przydatne, zale¿y przynajmniej od dwóch
wymienionych ni¿ej czynników.
Uwa¿am, ¿e najwiêkszy wp³yw na powodzenie badania potrzeb szkoleniowych,
a tak¿e jego zasadnoæ, ma to, czy szkolenie jest przygotowane specjalnie dla konkretnej grupy, czy te¿ jest szkoleniem otwartym, na które zaprasza siê osoby chêtne,
zainteresowane tematem. Zatem charakter szkolenia ma zasadnicze znaczenie.
Wa¿na jest te¿ specyfika grupy odbiorców, dla której szkolenie jest przygotowane  czy jest to grupa raczej jednorodna, np. pracownicy jednej instytucji, czy te¿
uczestnicy pochodz¹ z ró¿nych organizacji, maj¹ ró¿ne dowiadczenie i wiedzê na
dany temat.
Artyku³ podzieli³am na dwie czêci. W pierwszej opisujê, kiedy mo¿na i warto
badaæ potrzeby, oraz podajê wskazówki, o czym nale¿y wtedy pamiêtaæ. Druga
czêæ powiêcona jest trudnociom i moim w¹tpliwociom zwi¹zanym z badaniem
potrzeb.

Kiedy i jak badaæ potrzeby?
W tej czêci artyku³u zajmê siê omówieniem podstawowych kwestii dotycz¹cych
badania potrzeb w sytuacji, gdy mo¿ecie zapewniæ czas na samo badanie, a tak¿e
na przeanalizowanie zebranych danych i ich wdro¿enie. Podam wiêc wskazówki,
które w moim przekonaniu s¹ wa¿ne, by rzetelnie prowadziæ badanie potrzeb szkoleniowych.
Uwa¿am, ¿e dobre badanie potrzeb to takie, którego wyniki mog¹ byæ wykorzystane. Zwykle sytuacja ta ma miejsce, gdy szkolenie dedykujecie grupie osób,
maj¹cych cechy wspólne, które mo¿na okreliæ i zbadaæ. Cechy te wynikaj¹ po
pierwsze z deklaracji respondentów (potencjalnych uczestników) np. na temat tego,
czego konkretnie chcieliby siê dowiedzieæ na szkoleniu z danego tematu czy zakresu ich obowi¹zków w pracy oraz z faktycznych potrzeb (zwykle ukrytych a nie deklaracji).
Badanie potrzeb jest procesem. By by³o ono rzetelne, potrzebny jest czas na
jego przeprowadzenie. To za oznacza, ¿e badanie potrzeb powinno siê odbywaæ
jaki czas przed szkoleniem. Wtedy dopiero jest mo¿liwe faktyczne dostosowanie
szkolenia do odbiorców w taki sposób, by by³o ono narzêdziem zmiany w zakresie ich wiedzy, umiejêtnoci i zachowañ. Badanie potrzeb nie mo¿e byæ
realizowane tylko i wy³¹cznie na pocz¹tku szkolenia, gdy znajdujecie siê
z uczestnikami na sali. Dzia³añ, które wtedy s¹ prowadzone, nie powinno siê nazywaæ badaniem potrzeb, zw³aszcza, jeli jest to jedyny element zbierania danych,
a nie potwierdzenie zebranych i przeanalizowanych wczeniej informacji. Wyjaniam to w dalszej czêci artyku³u.
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Potrzeba czy zachcianka?
Jest wiele definicji potrzeb, w zale¿noci od szkó³ i podejæ w psychologii
oraz dziedzin ¿ycia, których potrzeby dotycz¹1 . Ze wzglêdu na cel artyku³u koncentrujê siê tu na potrzebach szkoleniowych. Zanim przejdê do bardziej
szczegó³owego omówienia badania potrzeb, niezbêdne jest okrelenie dwóch
zasadniczych ró¿nic. Bez wiedzy na ich temat omówienie badania potrzeb bêdzie
trudne.
Po pierwsze nale¿y rozró¿niæ, czym jest faktyczna potrzeba, na któr¹ szkolenie
mo¿e odpowiedzieæ, a czym zachcianka szkoleniowa.
Najprociej rzecz ujmuj¹c, potrzeba to ró¿nica miêdzy stanem obecnym
a stanem po¿¹danym. Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e potrzeba to pewien stan
niespe³nienia, czyli deficyt. Motywuje on osobê odczuwaj¹c¹ go do poszukiwania
róde³ zaspokojenia, czyli na przyk³ad szkolenia. Nie zawsze jednak potrzeba jest
uwiadomiona. To znaczy, ¿e nie zawsze wiecie (a nawet zwykle nie wiecie), czego
Wam brakuje. Potraficie zwykle okreliæ, co jest efektem tego braku: np. trudnoæ
w porozumieniu siê z zespo³em wspó³pracowników i dlatego przyszlicie na szkolenie z komunikacji. Ale co jest przyczyn¹ tej trudnoci, nie jest ju¿ ³atwo zdefiniowaæ, bo przyczyn mo¿e byæ wiele.
Czym jest zachcianka czy inaczej oczekiwanie, z którymi czêsto jako trenerzy
macie do czynienia w czasie szkoleñ? Na ni¹ sk³ada siê kilka rzeczy i mo¿na uj¹æ je
nastêpuj¹co:
 Pewnego rodzaju mod¹. Na przyk³ad, jeli bycie asertywnym jest postrzegane
jako niezbêdny element skutecznego dzia³ania, wtedy i Wy mylicie, ¿e z pewnoci¹
tego potrzebujecie, bo kilku rzeczy nie uda³o siê Wam doprowadziæ do koñca wed³ug
planu, bo nie potrafilicie odmówiæ kolejnym probom.
 Zachcianka jest te¿ reakcj¹ na ofertê szkoleniow¹ dostêpn¹ na rynku. Jeli firmy
proponuj¹ zestaw 10 szkoleñ z ró¿nych zagadnieñ, zwykle na które z nich macie
ochotê siê zapisaæ, bo wydaje siê, ¿e tego w³anie potrzebujecie. Przypomina to
trochê koncert ¿yczeñ szkoleniowych  ¿yczycie sobie: efektywnej sprzeda¿y us³ug,
skutecznej perswazji oraz pozytywnego mylenia. Mo¿na z tej listy wybraæ tê umiejêtnoæ, która  jak mo¿na s¹dziæ  by³aby najlepsza, najbardziej atrakcyjna. Tylko
czy najbardziej potrzebna? W przypadku oferty szkoleniowej zwykle mamy do
czynienia tylko z tytu³em czy krótkim opisem, zawieraj¹cym w sobie wiele zagadnieñ z danego tematu, które bêd¹ poruszane na szkoleniu. Fakt, ¿e wybieracie
taki temat szkolenia wynikaæ mo¿e z wielu czynników i nie zawsze s¹ to realne
potrzeby.
 Zachcianka, aby wzi¹æ udzia³ w szkoleniu, wynikaæ mo¿e te¿ z autorytetu osoby
prowadz¹cej. S¹ trenerzy znani z du¿ej wiedzy, bogatego warsztatu szkoleniowego czy oryginalnego podejcia do realizacji szkolenia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ich
szkolenia same siê sprzedaj¹. Dlatego, gdy tylko pojawia siê og³oszenie o szkoleniu,
np. z prezentacji, prowadzone przez s³awê trenersk¹, jest wielu chêtnych, którzy
zak³adaj¹, ¿e z pewnoci¹ co z tego szkolenia dla siebie wynios¹. Ale tu powstaje
pytanie, czy koszt zwi¹zany z czasem na to powiêconym nie jest wiêkszy ni¿ uzyskane
rezultaty, a wiêc czy szkolenie jest efektywne. A poza tym szkolenie mo¿e nie mieæ
zwi¹zku z prac¹ zawodow¹, a tym samym  chocia¿ bardzo interesuj¹ce  mo¿e byæ
1
Wiêcej na temat potrzeb mo¿na znaleæ w ksi¹¿kach wymienionych w bibliografii, umieszczonych
na koñcu artyku³u.
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nieprzydatne, o ile mia³o odpowiedzieæ na potrzeby zwi¹zane z rozwojem zawodowym.
Chcê tu podkreliæ, ¿e szkolenie mo¿e odpowiedzieæ tak¿e na zachcianki
(zw³aszcza, ¿e ³atwiej jest je okreliæ) i uczestnicy wyjd¹ z niego zadowoleni, z poczuciem, ¿e ich oczekiwania zosta³y spe³nione. Ale bez zbadania potrzeb szkolenie
nie rozwi¹¿e problemów, z którymi przyszli uczestnicy, i istnieje obawa, ¿e po szkoleniu nic siê nie zmieni.

Trudnoci w badaniu potrzeb
Pytanie ludzi o ich potrzeby jest trudne. Badani czêsto po prostu nie wiedz¹,
jakich obszarów dotyczy ich niewiedza2 . Dlatego pytaj¹c na przyk³ad: czego potrzebujesz, by skuteczniej anga¿owaæ spo³ecznoæ lokaln¹, mo¿na nie uzyskaæ odpowiedzi na temat potrzeby, ale w³anie na temat zachcianki. O tym, jak wa¿ny
w badaniu potrzeb jest sposób zadawania pytañ, piszê dalej. Poza tym niekiedy
osobom, które od lat zajmuj¹ siê dan¹ dziedzin¹ trudno jest przyznaæ, ¿e chcia³yby
siê doszkoliæ z tego tematu.
Druga kwestia, bardzo wa¿na dla badania potrzeb, to ró¿nica miêdzy potrzebami szkoleniowymi a kontekstem szkolenia. Kontekst szkolenia rozumiem jako
zewnêtrzne warunki, które maj¹ wp³yw zarówno na badanie potrzeb, jak i na same
potrzeby uczestników. Na potrzeby mo¿emy odpowiedzieæ poprzez szkolenie, natomiast na uwarunkowania jako trenerzy zwykle nie mo¿emy wiele poradziæ.
Uwarunkowania to na przyk³ad: kultura organizacyjna instytucji, w której pracuj¹
uczestnicy szkolenia, obowi¹zuj¹ce systemy motywowania, tendencje rynku maj¹ce
wp³yw na zapotrzebowanie us³ug, które oferuj¹ organizacje uczestnicz¹cych osób
czy sytuacja gospodarczo-spo³eczna, maj¹ca wp³yw na fakt zapisania siê na szkolenie. S¹ to zatem czynniki zewnêtrzne wobec szkolenia, jednak wa¿ne i wymagaj¹
w miarê mo¿liwoci uwzglêdnienia w programie szkolenia. Trener powinien mieæ
wiadomoæ ich istnienia i braæ je pod uwagê. Przyk³adowo przeprowadzenie æwiczeñ dotycz¹cych komunikacji bezporedniej wród uczestników, których organizacje maj¹ cile zhierarchizowan¹ strukturê i ma³¹ autonomiê podejmowania decyzji, mo¿e byæ bardzo trudne i nie s³u¿yæ rozwi¹zaniu problemu zidentyfikowanemu w badaniu potrzeb (np. potrzebie zmiany sposobu podejmowania decyzji
w organizacji: od autorytarnego do zespo³owego, gdzie pracownicy mog¹ braæ
udzia³ w konsultacjach, mog¹ mieæ wp³yw na decyzje).

Jeli badaæ potrzeby, to kiedy?
Jak napisa³am na wstêpie, uwa¿am, ¿e badanie potrzeb jest najbardziej u¿yteczne
w przypadku tzw. szkoleñ zamkniêtych  stworzonych dla konkretnej, znanej wczeniej grupy osób. W tej czêci artyku³u opiszê, co jest wa¿ne w takim badaniu.
O badaniu potrzeb szkoleñ otwartych i ich zasadnoci piszê w drugiej czêci.
Podrêczniki dotycz¹ce badania i analizy potrzeb szkoleniowych prezentuj¹ wiele
ró¿nych, niekiedy bardzo skomplikowanych systemów badañ. Jak zatem w sposób
prosty zbadaæ brak, poznaæ zakres deficytu, z którym na szkolenie wybiera siê dany
uczestnik? Co braæ pod uwagê?
2
W psychologii ten stan nazywa siê niewiadom¹ niekompetencj¹. Kolejne etapy to: wiadoma
niekompetencja, wiadoma kompetencja, niewiadoma kompetencja (etap mistrzowski).
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Proponujê oprzeæ badanie na dwóch zasadniczych obszarach:
1. Punkt wyjciowy, sytuacja obecna.
2. Stan po¿¹dany, do którego d¹¿y uczestnik szkolenia.
Obszary te s¹ podstaw¹ badania potrzeb. Ich zg³êbianie zale¿y od Waszej kreatywnoci, chêci i czasu. Potrzeba, przypomnijmy jeszcze raz, to brak, ró¿nica miêdzy
stanem obecnym a po¿¹danym. Badanie ma okreliæ ten brak i pomóc opisaæ
go, nazwaæ, a niekiedy zmierzyæ.

Obszar I
Robicie zdjêcie sytuacji obecnej, tu i teraz
Co chcecie wiedzieæ?

Mo¿na powiedzieæ, ¿e zbieraj¹c informacje dotycz¹ce tego obszaru, robicie
zdjêcie sytuacji, zbieracie informacje na temat obecnego stanu. Trzeba uchwyciæ
sytuacjê osoby, która zamierza wzi¹æ udzia³ w szkoleniu, i opisaæ j¹. Odpowiadaj¹c
na pytanie o obecn¹ sytuacjê, powinnicie równie¿ okreliæ kompetencje uczestnika, czyli poziom jego wiedzy i umiejêtnoci w danym zakresie.
Badanie tego obszaru s³u¿y:
 poznaniu faktycznego stanu wiedzy potencjalnego uczestnika z tematu, który
obejmuje planowane szkolenie,
 okreleniu jego umiejêtnoci z tego tematu,
 wskazaniu posiadanego ju¿ dowiadczenia, wraz z okreleniem, w czym badana
osoba by³a i czu³a siê mocna, a w czym nie i dlaczego.

Kogo i jakimi metodami badaæ?

Badanie potrzeb szkoleniowych, w przypadku szkoleñ dedykowanych, zamkniêtych  czyli przygotowywanych na zlecenie konkretnej organizacji czy firmy,
powinno uwzglêdniaæ dwie grupy rozmówców:
 uczestników przygotowywanego szkolenia,
 innych przedstawicieli instytucji, w których pracuj¹ uczestnicy szkolenia,
którzy:
 maj¹ kontakt z badanym uczestnikiem w pracy i znaj¹ zakres jego obowi¹zków,
warsztat/metody pracy i mog¹ te¿  stoj¹c z boku  pomóc wskazaæ potrzeby uczestnika szkolenia, których on sam nie dostrzega;
 znaj¹ misjê i wizjê organizacji oraz potrafi¹ odnieæ pracê pojedynczej osoby do
ca³oci dzia³añ prowadzonych w instytucji;
 potrafi¹ okreliæ wyzwania, przez którymi stoi instytucja, i jakie wynikaj¹ z tego
zadania dla pracowników3 .
Ich opinie maj¹ znaczenie dla wyci¹gania wniosków o potrzebach i dlatego
warto z tymi osobami przeprowadziæ wywiady lub badanie ankietowe. Taki dobór
osób do badania wynika z faktu, ¿e szkolenia czêsto maj¹ dostarczyæ wiedzê
i umiejêtnoci potrzebne w pracy. Zatem badanie powinno dostarczyæ informacji
zarówno o tym, czego potrzebuje organizacja jako ca³oæ, jak i osoby wybieraj¹ce
siê na szkolenie (zw³aszcza, ¿e uczestnik dzia³a i pracuje dla organizacji i jego potrzeby wynikaj¹ tak¿e z jej potrzeb).
Jeli Wasze szkolenie ma dotyczyæ wspó³pracy organizacji i jej pracowników
Dwa ostatnie punkty bêd¹ tak¿e istotne w zbieraniu danych na temat II obszaru badania
potrzeb. Piszê o tym dalej.

3
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z innymi instytucjami, byæ mo¿e nale¿a³oby uwzglêdniæ w badaniu tak¿e przedstawicieli tych organizacji. Do opinii osób z innej instytucji warto siêgaæ w sytuacji,
gdy organizacja, dla której przygotowujecie szkolenie, realizuje wiele dzia³añ w partnerstwie z inn¹, a wspó³praca dwóch zespo³ów mo¿e mieæ wp³yw na stopieñ
osi¹gania zak³adanych celów organizacji, w której pracuje dany uczestnik.

W jaki sposób zbieraæ informacje?

Wywiad to jedna z podstawowych metod badawczych. Polega na
szczegó³owej, wnikliwej rozmowie z respondentem, a jej celem jest zebranie informacji, które umo¿liwiaj¹ poszerzenie wiedzy zwi¹zanej z badaniem potrzeb. Dane
uzyskane w trakcie przeprowadzania indywidualnych wywiadów pog³êbionych
czêsto odpowiadaj¹ na pytania zmierzaj¹ce do wyjaniania i zrozumienia zjawisk,
poznania motywacji, postaw czy zachowañ osób badanych.
Zalet¹ wywiadu jest to, ¿e uelastycznia procedurê badawcz¹, gdy¿ podczas
wywiadu mo¿na poruszyæ w¹tki, których wczeniej nie przewidywalimy, nawi¹zaæ
do wczeniejszych wypowiedzi respondenta.
Wywiad, jak ka¿da metoda badawcza, ma te¿ swoje ograniczenia i wady. Wad¹
jest m.in. brak anonimowoci respondentów. Osoby badane mog¹ czuæ siê
zagro¿one w sytuacji bezporedniej rozmowy i nie chcieæ udzielaæ szczerych odpowiedzi (np. pracownicy organizacji mog¹ mieæ obawy przed wypowiadaniem niepochlebnych opinii na temat dzia³añ prze³o¿onych). W tej sytuacji lepsze efekty
mo¿e daæ badanie ankietowe, gdy¿ respondenci bêd¹ mogli pozostaæ anonimowi.
W przypadku wywiadów du¿o zale¿y od osoby przeprowadzaj¹cej wywiad: osobowoæ badacza i sposób prowadzenia przez niego rozmowy mog¹ wp³yn¹æ na
odpowiedzi respondentów.
W badaniu  jako uzupe³nienie  mo¿na stosowaæ tak¿e ankiety. To doskona³a
metoda do zbierania danych faktograficznych czy dotycz¹cych kwestii trudnych dla
rozmówcy lub te¿ wymagaj¹cych zastosowania tzw. kafeterii, czyli listy zaproponowanych odpowiedzi.
Do zalet ankiety nale¿¹:
 uzyskanie informacji o tym, jak wiele osób ma okrelone opinie na temat istotnych
aspektów badania;
 porównywalnoæ odpowiedzi udzielonych na to samo pytanie;
 dotarcie w krótkim czasie do du¿ej grupy respondentów;
 zapewnienie badanym wiêkszej anonimowoci, co mo¿e daæ im wiêksze poczucie
bezpieczeñstwa i sk³oniæ do udzielania bardziej szczerych odpowiedzi.
Wad¹ metody ankietowej jest natomiast to, ¿e za jej pomoc¹ trudno jest
zebraæ pog³êbione opinie. Stosuj¹c ankietê, nie bêdziemy mieæ mo¿liwoci uzyskiwania dodatkowych informacji, proszenia na bie¿¹co o wyjanienie, doprecyzowanie odpowiedzi. Ponadto ankieta wymaga prostych, ³atwo zrozumia³ych pytañ,
co te¿ mo¿e ograniczaæ mo¿liwoci zbierania informacji. W ostatnich latach opinie
uczestników szkoleñ poznaje siê zazwyczaj przy pomocy ankiet, dlatego czêæ osób
mo¿e byæ nimi zmêczona i to mo¿e mieæ wp³yw na udzielane informacje.
Badaj¹c potrzeby, warto uwzglêdniæ ró¿nego rodzaju dokumenty mog¹
one wiele powiedzieæ o sytuacji osób, których potrzeby zamierzacie poznaæ. Mog¹
to byæ na przyk³ad dokumenty opisuj¹ce procedury w organizacji czy system komunikacji. Dobór dokumentów do analizy zale¿y miêdzy innymi od tematu szkoleñ,
które prowadzicie. Mog¹ to byæ: sprawozdania, dzienniki, oceny roczne (jeli takie s¹ prowadzone), opisy rezultatów pracy, które zwi¹zane s¹ z Waszym tematem szkolenia.
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Warto pamiêtaæ tak¿e o obserwacji, gdy¿ jest to wa¿ny sposób zbierania informacji, np. o codziennym ¿yciu organizacji, z której pochodz¹ uczestnicy szkolenia. Pozwala na w³asne oczy zobaczyæ kwestie, istotne dla badania, które inni opisuj¹.
Nale¿y siê do niej przygotowaæ  opracowuj¹c wczeniej listê zagadnieñ, na które
chcecie zwróciæ uwagê. Obiektem obserwacji mog¹ byæ dzia³ania podejmowane
przez potencjalnych uczestników Waszego szkolenia. To znaczy, jeli prowadzicie
zajêcia dotycz¹ce komunikacji w zespole, to dobrze jest zobaczyæ, jak zespó³, któremu macie s³u¿yæ wsparciem, dzia³a. Podczas takiej obserwacji czêsto mo¿ecie
zauwa¿yæ co, co potem bêdziecie mogli pog³êbiæ  poprzez pytania  w wywiadach
lub ankietach i do czego bêdziecie mogli te¿ odnosiæ siê podczas szkolenia4 .
Wszystkie te metody s¹ cenne i warto je stosowaæ zamiennie, poniewa¿ ka¿da
owietla badany temat z innego punktu.

Jak analizowaæ potrzeby?

W badaniu potrzeb nale¿y mieæ wiadomoæ rozró¿nienia opinii respondentów
i faktów. Opinia to subiektywna ocena formu³owana przez osobê, za fakt jest
dzia³aniem/zjawiskiem5 zewnêtrznym wobec jednostki. Fakt jest obiektywny i jako
taki mo¿e byæ zweryfikowany przez inne osoby (które mog¹ go potwierdziæ lub mu
zaprzeczyæ). Przyk³adowo faktem mo¿e byæ odejcie z biura dwóch osób, natomiast
opini¹ jest zdanie pracowników organizacji o sytuacji pracy w biurze po ich odejciu.
O rozró¿nieniu faktu i opinii nale¿y pamiêtaæ, zbieraj¹c dane o potrzebach szkoleniowych uczestników. Mniejsze znaczenie ma cis³e wskazanie, co wiadczy o danej
potrzebie: zaobserwowany przez Was fakt czy czyja opinia. Potrzeba wynika
zarówno z faktów, sk³adaj¹cych siê na rzeczywistoæ, w której uczestnik funkcjonuje, jak i sposobu, w jaki osoba interpretuje fakty i ocenia ich wp³yw na rzeczywistoæ. Powinnicie zatem, badaj¹c potrzeby, poznaæ np. strukturê komunikacji
w organizacji, ale tak¿e opinie uczestnika na temat jej funkcjonowania. Poniewa¿
mo¿e byæ tak, ¿e w wyniku szkolenia zmieni siê struktura komunikacji w organizacji,
ale zg³oszona potrzeba z ni¹ zwi¹zana nie zostanie zaspokojona. Dlatego analiza
ich obu jest niezbêdna do okrelenia potrzeb uczestnika szkolenia.
Przyjrzyjmy siê badaniu potrzeb pracowników w zwi¹zku z planowanym szkoleniem z zarz¹dzania zespo³em. Na pytanie dotycz¹ce organizacji pracy biura
mo¿emy otrzymaæ opis: o której przychodz¹ pracownicy, kto jest odpowiedzialny
za odbieranie telefonów, jak rozwi¹zany jest problem przerw na papierosa itp.
Mo¿emy wiêc poznaæ fakty. Ale mo¿emy te¿ us³yszeæ wypowiedzi poszczególnych
osób, ¿e istnieje potrzeba wsparcia pracowników w zakresie zarz¹dzania biurem,
bo nie jest jasny podzia³ kompetencji  tu formu³owane s¹ opinie, które nale¿y
pog³êbiæ  czyli poprosiæ osobê o opisanie tej sytuacji i jej uzasadnienie.
Na przyk³ad, by przekonaæ siê, czy osobie odpowiedzialnej za organizacjê pracy biura faktycznie potrzebne jest szkolenie z zakresu zarz¹dzania, dobrze jest
pog³êbiæ zg³oszone kwestie o bardziej szczegó³owe pytania.
 Jak dot¹d wygl¹da³a organizacja pracy biura (kto planowa³ pracê, kto faktycznie
odpowiada³ za pracê biura). Te dane nale¿y zbieraæ zarówno poprzez poznanie
opinii pracowników na ten temat (wywiady, ankieta), jak i wykorzystaæ w tym celu
dostêpne dokumenty  z nich mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski na temat faktów  np.
obowi¹zuj¹ce procedury.

4
5

Wiêcej na temat obserwacji znajdziecie w artykule powiêconym ewaluacji szkoleñ.
Zgodnie z teori¹ E. Durkheima prezentowan¹ w Zasadach metody socjologicznej.
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 W jaki sposób by³y opisane lub omawiane zadania zwi¹zane z prac¹ biura? Kto
zna te zadania, w jaki sposób s¹ one prezentowane pracownikom i przez kogo? Tu
podobnie: zbieracie opinie pracowników na ten temat i wspieracie siê danymi np.
ze sprawozdañ ze spotkañ zespo³u.
 Jakie, zdaniem osób badanych, s¹ trudnoci zwi¹zane z prac¹ biura; czy dotycz¹
one konkretnych osób, czy zwi¹zane s¹ z jakimi innymi dzia³aniami prowadzonymi
w biurze (np. spotkaniami lub niecodziennymi wydarzeniami)? Czy trudnoci
zwi¹zane s¹ z por¹ dnia, czy zale¿¹ od godziny pracy biura? Wa¿ne jest, by pytaj¹c
o trudnoci, pytaæ o przyk³ady, prosiæ o opisanie konkretnych zdarzeñ, poniewa¿
dziêki temu bêdzie mo¿na zweryfikowaæ otrzymane informacje w innych ród³ach
(inne osoby, dokumenty).
 Zapytajcie te¿ o odczucia badanych wobec zg³oszonych oficjalnie potrzeb szkoleniowych; poprocie o uzasadnienie, dlaczego w³anie to szkolenie jest  zdaniem
rozmówcy  najbardziej potrzebne. Znane Wam potrzeby dotycz¹ce szkolenia
(które zg³oszono, gdy zamawiano u Was szkolenie) mog¹ byæ dobrym punktem
wyjcia do refleksji, pomagaj¹ wprowadziæ przysz³ego uczestnika szkolenia
w obszar badania.
 Niezbêdne bêd¹ te¿ pytania z zakresu wiedzy i umiejêtnoci uczestnika z danego
tematu. O tym, jak o nie pytaæ, piszê dalej.
Te przyk³adowe zagadnienia powinny u³atwiæ Wam zebranie niezbêdnych informacji o kompetencjach przysz³ego uczestnika, jego sytuacji w pracy (czy w innym
miejscu, rodowisku, do którego odnosicie siê, badaj¹c potrzeby).

Jak przygotowaæ pytania?

Do prowadzenia badañ dotycz¹cych potrzeb szkoleniowych kluczowa jest wiedza o konstruowaniu pytañ i ca³ych narzêdzi (np. ankiety, scenariusza wywiadu
indywidualnego, grupowego). Z uwagi na to, ¿e dostêpnych jest wiele ró¿nych
publikacji6 dotycz¹cych metodologii badañ, w których znajdziecie cenne wskazówki,
tutaj omówiê tylko kilka podstawowych i niezbêdnych zagadnieñ zwi¹zanych
z pytaniami w badaniu potrzeb. Zasady te odnosz¹ siê zarówno do pytañ, które
mo¿ecie stosowaæ w wywiadzie, jak i ankiecie.
1. Podstawowe rozró¿nienie pytañ, które mo¿ecie stosowaæ w badaniu, to podzia³
na pytanie otwarte (Jakie s¹ Twoje oczekiwania wobec szkolenia?) i zamkniête
(Ni¿ej wymieniono trzy tematy mo¿liwych szkoleñ. Wybierz ten, który najbardziej
Ciê interesuje). Pytania zamkniête s¹ ³atwiejsze do analizy, bowiem odpowiedzi np.
wpisuje siê w arkusz (MS Excel czy  przy du¿ych próbach badawczych  SPSS)
i szybko uzyskuje siê dane liczbowe. Jednak pytania zamkniête nie dostarczaj¹
pog³êbionych informacji, które mo¿na uzyskaæ z pytañ otwartych. Ich analiza jest
bardziej pracoch³onna, poniewa¿ w pierwszej kolejnoci nale¿y je poklasyfikowaæ
(kodowaæ), dopiero wtedy bêdzie mo¿na mówiæ o skali zjawiska. Te dwa rodzaje
pytañ i ich odmiany, bowiem pytania zamkniête i otwarte maj¹ wiele typów
i kategorii, stosuje siê zamiennie, w zale¿noci od celu badania i od respondentów.
Daj¹ one ró¿ne rodzaje danych, dlatego warto stosowaæ jedne i drugie.
2. Gdy, pytaj¹c o fakty, zadacie pytanie otwarte, wówczas sk³aniacie rozmówcê, by
przypomnia³ sobie jakie zdarzenie (np. Jak przebiegaj¹ Wasze spotkania zespo³u?).
Natomiast, gdy pytacie o fakty, stosuj¹c pytanie zamkniête, prosicie rozmówcê o to,
by rozpozna³ w³aciw¹ odpowied (np. Wymieniê teraz kilka dzia³añ, które maj¹
6
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Wymieniam wybrane tytu³y na koñcu artyku³u.

zwykle miejsce podczas spotkañ, proszê wybraæ tê, które dotycz¹ Waszej sytuacji).
wiadomoæ tego rozró¿nienia jest wa¿na, bo pomo¿e Wam we w³aciwym doborze pytañ, w zale¿noci od tego, czego chcecie siê dziêki nim dowiedzieæ. Pytanie
otwarte wymaga wiêkszej pracy od rozmówcy, który musi zastanowiæ siê
i przypomnieæ sobie to, czego dotyczy pytanie. Ale te¿ takie pytanie pokazuje, co dla
uczestnika jest wa¿ne  najwa¿niejsze rzeczy wymienia w pierwszej kolejnoci, o mniej
wa¿nych zapomina lub wymienia na koñcu. Ponadto odpowiadaj¹c na pytanie
otwarte, u¿ywa w³asnych s³ów i ich dobór te¿ mo¿e byæ istotny dla badania. Pytanie
zamkniête pozwala szybciej zweryfikowaæ, czy pewne zdarzenia mia³y miejsce 
daje mo¿liwoæ weryfikacji faktów. W pytaniach, w których chcecie poznaæ jakie
fakty np. z dokumentów, lepiej jest je stosowaæ, poniewa¿ wród odpowiedzi
mo¿liwych do wyboru (kafeterii) mo¿ecie zamieciæ okrelenia, które s¹ stosowane
w danej organizacji (i ich dokumentach), przez to osobom badanym ³atwiej bêdzie
odpowiadaæ na pytania o ich codzienn¹ rzeczywistoæ.
3. Pytaj¹c o opinie w pytaniu otwartym, dajecie rozmówcy pe³n¹ mo¿liwoæ zaprezentowania swojego stanowiska za pomoc¹ s³ów, które on uwa¿a za najlepsze.
W pytaniach zamkniêtych zmuszacie rozmówcê, by co wybra³, a wiêc zgodzi³ siê
z opini¹ zaproponowan¹ wród odpowiedzi. Pamiêtajcie jednak, ¿e o ile w przypadku zbierania faktów opisanie czego w³asnymi s³owami zwykle nie sprawia trudnoci,
o tyle wyra¿enie swojego stanowiska na jaki temat mo¿e sprawiaæ rozmówcy k³opot.
Dlatego jeli temat, który poruszacie, jest dra¿liwy czy trudny i spodziewacie siê, ¿e
mo¿e sprawiaæ rozmówcy trudnoæ, wtedy lepiej przygotujcie mo¿liwe do wyboru
odpowiedzi  zastosujcie pytanie zamkniête. Pozwoli to zachowaæ poczucie bezpieczeñstwa badanemu, a Wam uzyskaæ odpowied. Zdarza siê bowiem, ¿e jeli badany
nie chce (lub nie umie) przedstawiæ swojego prawdziwego stanowiska w jakiej
sprawie  w ogóle nie udziela odpowiedzi. £atwiej jest mu wtedy podpisaæ siê pod
czyj¹ propozycj¹ zawart¹ w³anie w pytaniu zamkniêtym.
4. O wiedzê i umiejêtnoci mo¿na pytaæ na ró¿ne sposoby. Mo¿emy o nie pytaæ
w sposób bezporedni, tzn.: Czy wiesz, w jaki sposób mo¿na prowadziæ monitoring szkolenia?. Gdy kto odpowie (wybieraj¹c z mo¿liwych odpowiedzi) Tak, wiem
 wtedy nale¿y poprosiæ o przedstawienie, opisanie sposobu monitorowania i na
tej podstawie mo¿ecie okreliæ, czy dana osoba ma wiedzê z danego zakresu. Druga opcja to wskazanie badanemu ró¿nych mo¿liwoci przyk³adowego monitoringu szkolenia i poproszenie o wybranie w³aciwej. Podobnie jest z badaniem umiejêtnoci  choæ uwa¿am, ¿e w tym przypadku lepiej stosowaæ pytania otwarte, które
pozwalaj¹ szerzej poznaæ istotn¹ kwestiê. Wtedy mo¿ecie poprosiæ o opowiedzenie,
opisanie, poparcie przyk³adami, np. Opisz, jak rozmawia³by/³aby z szefem, który
poprosi³by Ciê o napisanie na jutro artyku³u, podczas gdy jutro mija termin z³o¿enia
wniosku o dofinansowanie. Pytanie zadane w taki sposób pozwala Wam zweryfikowaæ, czy uczestnik potrafi prowadziæ (i przygotowaæ siê) do trudnej rozmowy
z prze³o¿onym. Sformu³owanie pytania zamkniêtego pozwoli Wam co prawda zweryfikowaæ pewien zakres umiejêtnoci, ale te¿ tak naprawdê prowadzi do kolejnych
pytañ, bez których zbadanie szerokiego wachlarza umiejêtnoci jest niemo¿liwe.
5. W praktyce badawczej do stosunkowo pe³nej wiedzy dochodzi siê stopniowo,
ma³ymi krokami. Nie wk³adajcie wiêc wszystkiego (ca³ej wiedzy lub umiejêtnoci
z danego obszaru) do jednego pytania w ankiecie. Zbierzecie wtedy zbyt wiele
kwestii, które trudno bêdzie potem zanalizowaæ. Lepiej podzieliæ tematykê, z której
szkolicie, na poszczególne etapy i sformu³owaæ pytania sprawdzaj¹ce do ka¿dego
z nich. W ten sposób zbierzecie wiele szczegó³owych danych i po ich analizie bêdziecie wiedzieæ, w których obszarach potencjalny uczestnik ma du¿¹ lub wystarczaj¹ca
wiedzê, a w których za potrzebne by³oby wsparcie, np. poprzez szkolenie.
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Jeszcze kilka podpowiedzi, o czym dobrze jest pamiêtaæ i co warto stosowaæ przy
badaniu potrzeb szkoleniowych.
 Zachêcam, bycie wykorzystywali ró¿ne metody zbierania danych. Jeli zadajecie
pytanie o wiedzê, to pytajcie o ni¹ zarówno poprzez ankiety, jak i wywiady. B¹dcie
te¿ uwa¿ni, analizuj¹c dokumenty i weryfikujcie je pod k¹tem tej wiedzy, np. zobaczcie, jakie szkolenia uczestnik dot¹d przeszed³. Ka¿da metoda i technika ma swoj¹
specyfikê7 i pozwala zebraæ trochê inny rodzaj informacji. Stosowanie ró¿nych metod pozwala tak¿e na weryfikacjê zebranych danych  czyli sprawdzenie, czy to, co
uczestnik napisa³ w ankiecie, pokrywa siê z informacjami z dokumentów i wywiadów.
 Pamiêtajcie jednak, ¿e aby informacja mia³a znaczenie dla rozpoznania potrzeb,
nie musi byæ wypowiedziana przez osobê badan¹ w sposób bezporedni, czyli np.
jako deklaracja: Znam zasady prowadzenia trudnych rozmów z klientem. Potencjalny uczestnik mo¿e przekazaæ Wam tê informacjê porednio, daj¹c przyk³ady, jak
przeprowadzi³ trudn¹ dla niego rozmowê z klientem, lub opisuj¹c, jak taka rozmowa, jego zdaniem, powinna przebiegaæ.
 W badaniu potrzeb mo¿ecie stosowaæ pytania o deklaracje, w których prosicie
osobê, by sama oceni³a np. poziom swoich umiejêtnoci w zakresie delegowania
zadañ pracownikom. Dopiero porównanie ich z innymi odpowiedziami na pytania dotycz¹ce delegowania tych zadañ, ale bazuj¹cych na przyk³adach, pozwoli
Wam zweryfikowaæ, czy ta wiedza faktycznie jest du¿a, czy te¿ nie.
Kluczem do wiedzy o potrzebach szkoleniowych uczestników jest analiza zebranego materia³u. To Wy, maj¹c wiedzê eksperck¹ z danego tematu, potraficie
zinterpretowaæ odpowied, czy wiadczy ona np. o zaawansowanej wiedzy danej
osoby, czy te¿ mo¿na okreliæ j¹ jako podstawow¹.

Obszar II: Co ma siê zmieniæ po szkoleniu?
Co chcecie wiedzieæ?

Po zebraniu informacji o stanie aktualnym, zastanówcie siê, jaka ma byæ sytuacja za jaki czas. W tym przypadku nie bêdzie to dok³adne zdjêcie, tylko szkic;
powinien byæ on jak najdok³adniejszy.
Zbadanie tego obszaru pozwoli:
 zebraæ oczekiwania osób badanych, co ma siê zmieniæ po szkoleniu,
 poznaæ faktyczne potrzeby uczestnika i/lub organizacji dotycz¹cych danego tematu,
 po przeanalizowaniu danych z I oraz II obszaru  wskazaæ deficyty, które powinny/mog¹ byæ uzupe³niane poprzez szkolenie w celu doprowadzenia do
po¿¹danych zmian.

Kogo badaæ?

Zbieranie danych do tego obszaru wymaga porozmawiania z tymi samymi
osobami, które by³y wskazane w obszarze I. Zwykle odbywa siê to podczas jednego
spotkania, kiedy zbieracie informacje dotycz¹ce I oraz II obszaru. Wród dokumentów,
mo¿ecie dodatkowo uwzglêdniæ do zbadania:
 zapisy regulaminów (statutów), bo z nich dowiecie siê, jaki powinien byæ stan
po¿¹dany, jakie standardy ma organizacja, jakie ma cele, misjê i wizjê,
 opisy stanowisk, poniewa¿ one daj¹ obraz kompetencji i zadañ osoby pe³ni¹cych
konkretn¹ funkcjê w organizacji (zatem opis wymagañ),

Informacje o tym, jaka jest specyfika poszczególnych metod, znajdziecie w rozdziale dotycz¹cym
ewaluacji szkoleñ.
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 ponadto nale¿y uwzglêdniæ opinie osób odpowiedzialnych, potrafi¹cych okreliæ,
dok¹d zmierza organizacja, jakie s¹ plany danego dzia³u i jakie dzia³ania w zwi¹zku
z tym bêd¹ podejmowane. To da Wam wiedzê, jakie kompetencje powinni osi¹gn¹æ
pracownicy w najbli¿szym czasie i jakie s¹ zwi¹zane z tym wyzwania.

Jak badaæ?

Badanie tego obszaru powinno przebiegaæ podobnie jak poprzedniego. Jaka
zatem jest ró¿nica miêdzy nimi? W II obszarze skupiacie siê na tym, dok¹d zmierza
potencjalny uczestnik. Kontynuuj¹c przyk³ad omawiany w I obszarze  dotycz¹cy
zarz¹dzania zespo³em  poni¿ej proponujê zagadnienia, o które mo¿ecie pytaæ (poprzez ankiety, wywiady), zbieraj¹c informacje w II obszarze:
 Co jest, zdaniem Waszych rozmówców, najwa¿niejsze w pracy organizacji? Wa¿ne
s¹ tu zarówno aspekty organizacji pracy, jak i zakresu merytorycznego. Powinnicie
uwzglêdniæ pytania o idee, ale tak¿e szczegó³y dotycz¹ce roli poszczególnych osób
ze zwróceniem uwagi na perspektywê po szkoleniu.
 Dok¹d zmierza organizacja? Jakie s¹ najwa¿niejsze cele, które organizacja powinna osi¹gn¹æ w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat?
 Postarajcie siê okreliæ, co mo¿e mieæ wp³yw na to, czy uczestnik bêdzie móg³
skutecznie i efektywnie zarz¹dzaæ, lub czy w organizacji bêdzie mo¿na stosowaæ
takie zarz¹dzanie. To pos³u¿y wskazaniu tych czynników, które nie bêd¹ zale¿a³y od
szkolenia, przede wszystkim czynników zewnêtrznych, np. takich jak zapotrzebowanie na rodzaj us³ug, które oferuje organizacja.
 Pytajcie o konkrety, zbierajcie przyk³ady opisywanych sytuacji czy sposobów
osi¹gania celów. Jeli rozmówca mówi, ¿e chcia³by, ¿eby poprawi³y siê jego kontakty z innymi pracownikami, to poprocie, by opisa³, co na te dobre relacje powinno
siê sk³adaæ. Jak, jego zdaniem, powinny one wygl¹daæ. Póniej, analizuj¹c dane
i zestawiaj¹c je z innymi, bêdziecie mogli wyci¹gn¹æ wnioski, gdzie jest deficyt, na
który ewentualnie mo¿e odpowiedzieæ planowane szkolenie.
 Zbieraj¹c dane w sposób kompleksowy, przy u¿yciu ró¿nych metod, zyskujecie
informacjê nie tylko na temat w¹skiego obszaru, któremu mia³oby byæ powiêcone
szkolenie (np. nie tylko z zakresu delegowania zadañ), ale bêdziecie mieæ szerszy
ogl¹d sytuacji np. na temat komunikacji w organizacji w ogóle. Wtedy bêdziecie
mogli daæ rzeteln¹ informacjê, w jakim zakresie z szerokiego tematu komunikacji
akurat ten uczestnik lub organizacja potrzebuje wsparcia i ewentualnie zaproponowaæ takie szkolenie (dobrane do potrzeb).

Ja zakoñczyæ badanie potrzeb?

Po zebraniu informacji na temat obu obszarów: o tym, jak jest, i o tym, jak powinno byæ, macie dwa obrazy: jeden przedstawia sytuacjê obecn¹, a drugi sytuacjê, do
której d¹¿y uczestnik szkolenia. Mo¿na to te¿ ukazaæ jako dwa punkty A i B, a miêdzy
nimi drogê, która symbolizuje rozwój i odpowiadanie na potrzeby.
Po na³o¿eniu jednego obrazka na drugi widzicie, w których miejscach siê
ró¿ni¹. Gdzie s¹ luki, braki. Gdzie brak wiedzy i umiejêtnoci uniemo¿liwia osi¹ganie
wyników, które pozwoli³yby rozwin¹æ siê uczestnikom b¹d ich organizacji. Zanim
jednak zaczniecie konstruowaæ program szkolenia i okrelaæ drogê dojcia z punku
A do punktu B, wecie pod uwagê jeszcze dwie wa¿ne kwestie, maj¹ce wp³yw na
to, którêdy ta droga prowadzi:
1. Czy ¿eby dojæ z punktu A do punktu B, czyli by spe³niæ potrzeby uczestnika, rzeczywicie niezbêdne jest szkolenie? Czy ono odpowie na jego potrzeby? Czy s¹ to
potrzeby szkoleniowe? Byæ mo¿e potrzeby, które maj¹ uczestnicy, nie zostan¹ zaspoko65

jone poprzez szkolenie, bo wynikaj¹ one z innych deficytów, np. braku odpoczynku.
2. Czy planowane szkolenie ma szansê odpowiedzieæ na potrzeby uczestników, jeli
na co dzieñ funkcjonuj¹ oni w okrelonej organizacji? Czy ich kontekst zawodowy
umo¿liwia skuteczn¹ realizacjê celów szkolenia i czy bêd¹ mogli zastosowaæ to, czego siê naucz¹? Odpowiadaj¹c na te pytania, trener powinien uwzglêdniæ kontekst
szkolenia, nazywany inaczej uwarunkowaniami. Zadaniem trenera jest wiêc pamiêtaæ
o nim, gdy proponuje uczestnikowi konkretny zakres szkolenia.

Czy mo¿liwe jest badanie potrzeb szkoleñ otwartych?

W tej czêci artyku³u chcia³abym omówiæ szkolenia otwarte i to, jak w ich przypadku badane s¹ potrzeby szkoleniowe.
Z mojego dowiadczenia wynika, ¿e gruntowne badanie potrzeb szkoleniowych8 nie jest czêst¹ praktyk¹, g³ównie ze wzglêdu na wi¹¿¹ce siê z nim koszty
i zasoby: czasowe, finansowe i ludzkie. Przyjrzyjmy siê sytuacji, gdy badanie potrzeb
nie jest w ogóle prowadzone, co w przypadku szkoleñ otwartych (a wiêc najczêstszej w III sektorze formy szkoleñ) zwykle ma miejsce. Trener, bazuj¹c na swoim dowiadczeniu i wiedzy, tworzy program, planuje szkolenie i w og³oszeniu opisuje/
wskazuje, do kogo jest ono kierowane. Rozpoczyna siê szkolenie. Wtedy mo¿na
mieæ do czynienia z dwiema sytuacjami:
1. Na szkolenie przychodzi grupa osób maj¹cych podobne dowiadczenie, wiedzê
i umiejêtnoci. Pracuj¹ w organizacjach czy instytucjach, których obszar dzia³ania,
odbiorcy i codzienne zadania s¹ zbli¿one. Mo¿na uznaæ, ¿e jest to sytuacja idealna:
uczestnicy odpowiadaj¹ niemal w 100% okrelonym w og³oszeniu kryteriom. Dziêki temu prawdopodobnie w du¿ym stopniu skorzystaj¹ z przygotowanego przez
trenera programu szkolenia. Jednak rzadko siê zdarza, ¿eby na szkolenie przysz³a
tak jednorodna grupa.
2. Mimo okrelonych kryteriów na szkolenie przychodz¹ osoby, które ró¿nie
zinterpretowa³y wskazane w og³oszeniu wymagane dowiadczenie, maj¹ te¿ ró¿n¹
wiedzê i umiejêtnoci w zakresie tematyki szkolenia, np. tworzenia partnerstw
lokalnych. Osoby te po przeczytaniu og³oszenia dosz³y do wniosku: to jest szkolenie
dla mnie i zdecydowa³y siê wzi¹æ w nim udzia³. Dlatego szkolenie rozpoczyna grupa
osób o ró¿nych oczekiwaniach i potrzebach.
Du¿a ró¿norodnoæ grupy szkoleniowej wynika z wielu czynników, mimo ¿e
ka¿dy z uczestników w swojej opinii odpowiada³ na kryteria zamieszczone
w og³oszeniu. Mimo pewnej wspólnej p³aszczyzny (na przyk³ad w zakresie dowiadczeñ zawodowych) osoby te mog¹ mieæ odmienne potrzeby szkoleniowe, poniewa¿:
 pochodz¹ z ró¿nych rodowisk; wywodz¹ siê z III sektora, instytucji publicznych,
firm, wród uczestników s¹ te¿ osoby prywatne;
 s¹ na ró¿nym poziomie zaawansowania w zakresie wiedzy i umiejêtnoci w temacie
szkolenia, zatem ró¿ny mo¿e byæ etap ich osobistego rozwoju. Dowiadczenie osób
bior¹cych udzia³ w szkoleniu jest co prawda podobne (na przyk³ad wszyscy mogli
zajmowaæ siê fundraisingiem), ale z tego samego dowiadczenia ka¿dy mo¿e wynieæ inn¹ naukê. Zatem ¿adne dowiadczenie nie jest dla dwóch osób takie samo.
 Ka¿da z osób ma inny charakter, upodobania, w ró¿ny sposób przyswaja wiedzê,
a tak¿e staje przed ró¿nego rodzaju wyzwaniami zawodowymi i barierami do pokonania.

Mam tu na myli badanie potrzeb szkoleniowych rozumiane jako systematyczny proces powi¹zanych
ze sob¹ dzia³añ, rozpoczêtych przed szkoleniem, które maj¹ doprowadziæ do stworzenia szkolenia
bêd¹cego narzêdziem zmiany.
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 Odmienny bywa te¿ zakres obowi¹zków, które ka¿da z osób pe³ni w pracy, nawet
jeli pracuje w instytucji takiej samej (w ró¿nych oddzia³ach tej samej organizacji
sieciowej), jak pozostali uczestnicy. Obowi¹zki ka¿dego z nich mog¹ byæ ró¿ne, tak
samo jak oczekiwania zwierzchników wobec poszczególnych osób.
 Do ró¿nych celów potrzebna im jest wiedza i umiejêtnoci, jakie maj¹ nadziejê
nabyæ na szkoleniu. Inna mo¿e byæ równie¿ motywacja ka¿dego z uczestników 
ro¿ne pomys³y na temat zastosowania wiedzy zdobytej na szkoleniu, inny zakres
zmian, które chcieliby wprowadziæ po szkoleniu.
Powy¿szych elementów nie uwzglêdniono w programie szkolenia otwartego,
poniewa¿ trener, nie badaj¹c potrzeb szkoleniowych, po prostu nie mia³ o nich
pojêcia.
Trener ma zatem do czynienia z niejednorodn¹ grup¹, a potrzeby jej cz³onków
równie¿ s¹ ró¿ne, co wynika przynajmniej z piêciu wymienionych wy¿ej powodów.
W przypadku ka¿dej z tych osób prawdopodobieñstwo skorzystania ze szkolenia
jest mniejsze ni¿ w przypadku osób z pierwszej opisywanej grupy, poniewa¿ program szkolenia bêdzie wypadkow¹ odpowiedzi na wszystkie potrzeby, pewnym
urednieniem. A szkolenie powinno przynieæ okrelone korzyci ka¿demu
z uczestników. Przyjmuj¹c, ¿e szkolenie jest narzêdziem zmiany, przez korzyæ rozumiem przede wszystkim nabycie nowej wiedzy i umiejêtnoci przez uczestnika,
które daj¹ mu mo¿liwoæ wprowadzenia zmiany w takim zakresie, w jakim jest danej
osobie potrzebna.
W obu zarysowanych wy¿ej sytuacjach (grupa ma³o zró¿nicowana versus grupa
bardzo zró¿nicowana) badanie potrzeb nie by³o prowadzone. W obu przypadkach trener prawdopodobnie stara³ siê przewidzieæ i uredniæ potrzeby uczestników,
którzy przyjd¹ na szkolenie, i zawrzeæ w programie te wszystkie elementy, które
z punktu widzenia trenera zapewni¹ wysok¹ jakoæ. W pierwszym przypadku trener mia³ wiêcej szczêcia ni¿ w drugim, poniewa¿ uczestnicy spe³nili okrelone przez
niego kryteria. Jednak trudno powiedzieæ, czy uczestnicy obu tych szkoleñ wynieli
z nich faktycznie to, co by³o im potrzebne. Korzyci z nich by³y  w mniejszym lub
wiêkszym stopniu  wynikiem przypadku.
Uwa¿am, ¿e badanie potrzeb w szkoleniach otwartych jest bardzo trudne,
a czasami niemo¿liwe. I mimo ¿e jest wa¿nym elementem dobrego i trafnego szkolenia, to sensownoæ stosowania badania potrzeb w szkoleniach otwartych jest ju¿
 w moim przekonaniu  w¹tpliwa.

Z czego wynikaj¹ trudnoci w badaniu potrzeb szkoleñ
otwartych?

Na szkolenie otwarte zapraszacie osoby, które przeczyta³y Wasze og³oszenie
i we w³asnej opinii spe³niaj¹ okrelone w nim kryteria warunków uczestnictwa. Wiecie bardzo niewiele lub nic o tym, czego uczestnicy siê spodziewaj¹ po szkoleniu
i do czego wiedza ta jest im potrzebna. Niekiedy rozsy³acie krótk¹ ankietê do uczestników, aby zebraæ odpowiedzi na kilka pytañ dotycz¹cych ich oczekiwañ czy wczeniejszych dowiadczeñ zwi¹zanych z tematyk¹ szkolenia. Pytania te s¹ zwykle albo
bardzo ogólne (np. czego oczekujesz po tym szkoleniu?), albo doæ szczegó³owe
(np. opisz krótko trzy dowiadczenia zwi¹zane z tematem szkolenia). Przede wszystkim jednak nie daj¹ one pe³nego, rzetelnego obrazu potrzeb danej osoby. Dlaczego?
 Po pierwsze, dotycz¹ zbyt w¹skiego zakresu zagadnieñ.
 Po drugie, pytania ankiety s¹ zwykle pytaniami otwartymi, co powoduje, ¿e
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ka¿dy odpowiada w dowolny sposób, przez co o niektórych osobach mo¿ecie
wiedzieæ nieco wiêcej, za o innych nie wiadomo zupe³nie nic.
 Po trzecie, rozsy³anie takiej ankiety mia³oby sens, gdyby rzeczywicie pozwala³a
ona na weryfikacjê, czy dana osoba kwalifikuje siê na szkolenie, czy te¿ nie (czy
spe³nia kryteria opisane w og³oszeniu), poniewa¿ to pozwoli³oby utworzyæ w miarê jednorodn¹ grupê uczestników. Ale taka ankieta powinna zawieraæ wiêcej ni¿
trzy pytania otwarte i byæ rozsy³ana odpowiednio wczeniej.
 Po czwarte, stosowanie jednej metody nie daje pe³nego obrazu potrzeb. Dlatego dobrze by by³o zastosowaæ te¿ inne metody zbierania danych  wywiady, obserwacje czy analizê dokumentów, co w przypadku szkoleñ otwartych jest znacznie
trudniejsze. Zwykle jednak ankietê dostaj¹ osoby, które zosta³y ju¿ zakwalifikowane
na szkolenie. Robienie ankiety w tym momencie pozwala Wam tak naprawdê jedynie
okreliæ, jak bardzo ró¿ni¹ siê od siebie uczestnicy (w zakresie dowiadczeñ
i deklarowanych potrzeb), czyli kto bêdzie uczestnikiem Waszego szkolenia.
Przychodzicie na szkolenie do grupy, która jest zró¿nicowana. Ponowienie
wtedy pytania o powody przyjcia na szkolenie czy nawet odpowiedzenie na
bardziej szczegó³owe pytania dotycz¹ce jego przydatnoci, spodziewanych rezultatów itp. upewni Was jedynie, ¿e grupa jest ró¿norodna. A wiêc s¹ to dzia³ania,
które okreli³abym raczej marketingowymi, poniewa¿ s³u¿¹ zapewnieniu uczestników, ¿e badacie potrzeby, ale nie s¹ to rzetelne dzia³ania badawcze s³u¿¹ce
dostosowaniu oferty szkolenia do potrzeb ka¿dego uczestnika (chocia¿
niewykluczone, ¿e szkolenie pozwoli odpowiedzieæ na zachcianki, oczekiwania
uczestników).
Badanie potrzeb ma wtedy sens, kiedy zebrane dane jestecie w stanie przeanalizowaæ, dostosowaæ do nich program szkolenia oraz go wdro¿yæ. Dlatego
badanie potrzeb, polegaj¹ce na krótkich rozmowach (czy innych dzia³aniach
maj¹cych na celu zebranie informacji od uczestników) realizowane podczas szkolenia uwa¿am za stratê czasu. Wynika to przynajmniej z trzech powodów:
 Prawdopodobieñstwo, ¿e poznacie prawdziwe potrzeby a nie to, co uczestnikowi
siê wydaje (zachcianki) jest bardzo ma³e.
 Mo¿liwoæ wprowadzenia gruntownych zmian w programie jest bardzo ma³a
i tak naprawdê doæ z³udna, poniewa¿ jeli oka¿e siê, ¿e jedna po³owa uczestników
ma okrelone potrzeby i rozumie cel szkolenia zupe³nie inaczej ni¿ druga, to wyjcie
z tej sytuacji oznacza nieodpowiedzenie na potrzeby (lub deklaracje) przynajmniej
jednej z tych grup. Natomiast urednienie zg³oszonych oczekiwañ oznacza, ¿e dacie ka¿dej z osób trochê wiedzy i umiejêtnoci sporód tych, których potrzebuje, ale
nie pe³n¹ odpowied na deklarowane potrzeby. Wprowadzanie modyfikacji w programie szkolenia na etapie rozpoczêtego ju¿ szkolenia uwa¿am za zabieg s³u¿¹cy
raczej zapewnieniu grupy, ¿e staracie siê sprostaæ wyra¿onym przez ni¹ potrzebom/deklaracjom, a nie za faktyczne odpowiadanie na rzeczywiste potrzeby.
 Nie macie mo¿liwoci zbadania i uwzglêdnienia w szkoleniu kontekstu pracy uczestników szkolenia, kultury ich organizacji, celów  zatem wszystkich uwarunkowañ,
maj¹cych wp³yw na ich potrzeby.

Na zakoñczenie
Podsumowuj¹c, chcia³abym podkreliæ, ¿e badanie potrzeb szkoleniowych ma
wtedy sens, gdy s³u¿y kompleksowemu rozpoznaniu sytuacji, na któr¹ odpowiedzi¹
jest konkretne szkolenie. Mo¿na to osi¹gn¹æ, pod warunkiem ¿e:
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1. Badanie prowadzone jest w sposób systematyczny, realizowane jako ca³ociowe
dzia³anie, przy u¿yciu ró¿nych (uzupe³niaj¹cych siê) metod zbierania danych.
2. Znana jest wczeniej grupa odbiorców szkolenia, której rzeczywiste potrzeby
mog¹ byæ przedmiotem badania.
3. Zarezerwowany jest czas na przeprowadzenie badañ oraz analizê danych
umo¿liwiaj¹c¹, jeli nie stworzenie nowego programu szkolenia od podstaw, to
chocia¿ wprowadzenie modyfikacji w programie ju¿ przygotowanym.
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i Spó³ka, 2001
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Tajemniczy ogród, czyli co kryje siê
za furtk¹ o nazwie æwiczenie
Magdalena Korczyk-Waszak
Jestem trenerk¹, która znaczn¹ czêæ swojej pracy powiêca na przygotowanie
i prowadzenie æwiczeñ. Najbardziej fascynuje mnie etap ich omawiania, kiedy pytam uczestnika lub uczestniczkê: Jak siê czujesz?, Co Ci da³o to dowiadczenie? Traktujê jako prezent to, ¿e ludzie w pe³ni siê anga¿uj¹, a potem chc¹ dzieliæ siê swoimi
prze¿yciami.
W rozdziale przedstawiam najwa¿niejsze kwestie, dotycz¹ce stosowania æwiczeñ i korzyci z tego p³yn¹cych. Zawar³am w nim tak¿e opis ich struktury i przebiegu.
Mam nadziejê, ¿e zainteresuje Was czêæ dotycz¹ca zakresu zadañ oraz postawy
trenera(ki) przed, w trakcie i przy zamykaniu æwiczeñ. I to co wydaje mi siê najcenniejsze  przyk³ady, porady, które mog¹ stanowiæ inspiracjê dla Waszych dzia³añ
trenerskich.

Terminologii ciut
Æwiczenia to najpopularniejsza metoda wykorzystywana w treningach umiejêtnoci. Tym cenniejsza, ¿e uczestnicy poprzez w³asne dokonania ucz¹ siê i rozwijaj¹.
Podstawow¹ ide¹ æwiczeñ jest przekazywanie treci edukacyjnych poprzez
umo¿liwienie cz³onkom grupy zaanga¿owania swoich emocji, umys³u, dzia³ania,
tak by uczyli siê nie tylko poprzez s³uchanie, czytanie, pisanie. Dziêki temu uczestnik
dowiadcza czego wiêcej ni¿ biernego odbioru i przetwarzania treci, przekazywanych przez prowadz¹cego.
Æwiczenie traktujê w rozdziale jako zbiór ró¿nych metod prowadz¹cych do
realizacji celów szkoleniowych. W moim ujêciu sk³ada siê na nie zarówno samo
dowiadczenie (wykonanie zadania zespo³owego, rozegranie gry, wype³nienie
kwestionariusza, odegranie roli), jak i refleksja na temat prze¿ytej sytuacji, jej analiza i zastosowanie. cile koresponduje to ze STOP-owym modelem nauczania poprzez dowiadczenie, zastosowanie cyklu Kolba.
U¿ywaj¹c w tekcie s³owa gra, mam na myli jedynie metodê, formê dowiadczenia, czêæ aktu realizacji, czyli jeden z elementów ca³ego æwiczenia.
Zdarza siê, i¿ trenerzy(ki) zamiennie stosuj¹ nazwy: æwiczenie, gra, energizer.
W S£OWNIKU (na koñcu publikacji) znajdziecie definicje metod i technik pracy trenerskiej, które pozwol¹ Wam poznaæ ró¿nicê pomiêdzy nimi.
Znajdziecie tam równie¿ wyjanienia s³ów: szkolenie, trening, sytuacja edukacyjna.
Aby mój tekst by³ klarowny i przejrzysty, u¿ywam w nim terminu szkolenie. Rozumiem
przez nie zorganizowane przedsiêwziêcie edukacyjne, z³o¿one z wielu dzia³añ i form
doskonalenia umiejêtnoci, w którym kluczow¹ rolê odgrywaj¹ æwiczenia.

Dlaczego warto stosowaæ æwiczenia?
Motywacj¹ do stosowania æwiczeñ podczas szkoleñ jest wzbogacenie formy
pracy oraz podniesienie poziomu atrakcyjnoci i przystêpnoci treci dla uczestników.
Najistotniejsze korzyci ze stosowania æwiczeñ to:
 Wymiana wiedzy i dowiadczeñ  jest to najwiêksza zaleta æwiczeñ. Na po70

ziomie grupowym wspomagaj¹ one wzmacnianie wiêzi, budowanie zaufania. Æwiczenia wydobywaj¹ i pomna¿aj¹ ca³e bogactwo dowiadczeñ drzemi¹ce
w cz³onkach grupy. Dodatkowym atutem jest zmiana roli trenera, który schodzi
z piedesta³u, przestaje byæ w centrum uwagi i nie jest postrzegany jako posiadacz
monopolu na wiedzê. Jego zadaniem jest jedynie czuwanie nad przebiegiem
i prawid³owym podsumowaniem æwiczenia.
Realizm  celem wielu æwiczeñ jest analiza rzeczywistych problemów
oraz rozwój umiejêtnoci radzenia sobie z nimi. Odzwierciedlaj¹ one wybrany aspekt rzeczywistoci, w której funkcjonuje uczestnik, umiejscawiaj¹ problem
w konkretnym kontekcie. Mo¿na w nich odejæ od abstrakcyjnych, wy³¹cznie intelektualnych rozwa¿añ. Dziêki temu cz³onkowie grupy reaguj¹ podobnie jak
w realnych sytuacjach i ³atwiej ujawniaj¹ emocje, co pomaga rozwijaæ wiadomoæ
siebie. Modelowanie stosowane w æwiczeniach oznacza proces, w którym jedna
osoba podejmuje wzorcowe zachowanie, s³u¿¹ce jako przyk³ad do naladowania
przez drugiego uczestnika/ innych uczestników. Analizuj¹c dowiadczenie
z æwiczenia, warto odwo³aæ siê do teorii wzmocnienia, opartej na zasadzie: wp³yw
na zachowanie maj¹ jego skutki. Dzia³ania podejmujemy dla osi¹gniêcia okrelonych skutków, jeli te skutki nie nastêpuj¹, jestemy sk³onni zmieniæ zachowanie na
nowe, które mo¿e okazaæ siê bardziej skuteczne. Istot¹ jest zatem planowanie
skutków i kreowanie zachowañ je wywo³uj¹cych. Na przyk³ad, jeli skutkiem ma byæ
zwiêkszenie otwartoci uczestników, to w æwiczeniu zaplanuj pojawienie siê zachowañ umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie uczestnikom tego efektu. W ten sposób
nabêd¹ oni umiejêtnoci wp³ywaj¹ce na ich postawy ¿yciowe.
Bezpieczne eksperymentowanie  æwiczenia s¹ pretekstem do zweryfikowania i testowania swoich umiejêtnoci w stosunkowo bezpieczny sposób pod
okiem trenera(ki) i w obecnoci grupy. Eksperymentowanie szkoleniowe, choæ czasem nie³atwe, nie niesie za sob¹ ryzyka ponoszenia konsekwencji b³êdu ewentualnych pomy³ek w codziennym ¿yciu. Na przyk³ad w szkoleniu dotycz¹cym konfliktu
ucze-stnicy mog¹ dowiadczyæ autentycznych emocji w sztucznie wywo³anej sytuacji konfliktowej, przeæwiczyæ warianty reagowania w sytuacji sporu i oceniæ ich
konsekwencje. Wszystko to dzieje siê w bezpiecznej przestrzeni, bez negatywnego
wp³ywu na funkcjonowanie uczestników w pozaszkoleniowej rzeczywistoci. Dowiadczenie i nauka zdobyte podczas æwiczeñ pozwol¹ im zmierzyæ siê z podobnymi
sytuacjami w ¿yciu codziennym.
Zabawa  element zabawy zawiera siê w wiêkszoci gier i mo¿e byæ celem
samym w sobie. Wiêkszoæ uczestników, dziêki wprowadzeniu aspektu
rozluniaj¹cego, niekiedy humorystycznego, relaksuje siê i odrywa od trosk. Zwykle
czynnik zabawy jest stymuluj¹cy. Cz³owiek, który anga¿uje siê i bawi, mo¿e dowiedzieæ siê o sobie du¿o wiêcej ni¿ poprzez rozwi¹zywanie testów, a innych
wspó³uczestników poznaæ z nieznanej dot¹d strony.
Pe³ne uczestnictwo  æwiczenia stwarzaj¹ warunki pe³nego (i czêsto równego) udzia³u wszystkim uczestnikom. Osoby, które graj¹, demonstruj¹, zwykle s¹ bardzo zaanga¿owane oraz trenuj¹ konkretne umiejêtnoci. Zaanga¿owanie
i konkretny efekt towarzysz¹ równie¿ tym, którym przydzielono rolê obserwatora.
Podczas omawiania gry oni wykazuj¹ siê zdolnociami analizowania i syntezy. Nabyte przez wszystkich dowiadczenie  oto istota pe³nego uczestnictwa.
Trening prawid³owej komunikacji  æwiczenia zawsze s³u¿¹ trenowaniu
umiejêtnoci komunikacyjnych. Ich istot¹ jest bowiem kontakt z innymi, na etapie
dowiadczania, refleksji, analizowania. Stosowane w æwiczeniach dyskusje, wymiana informacji, prezentacja pracy grupy, wymaga konkretnych umiejêtnoci porozumiewania siê. W trakcie szkoleñ uczestnicy æwicz¹ i ucz¹ siê stosowaæ narzêdzia
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skutecznej komunikacji (np. komunikat Ja, parafraza, aktywne s³uchanie, informacja zwrotna, mowa cia³a).
Wspó³praca  realizacja æwiczenia odbywa siê dziêki pracy zespo³owej
i opisanemu wczeniej dzieleniu siê wiedz¹ i dowiadczeniami. Dziêki temu uczestnicy mog¹ us³yszeæ, zobaczyæ i przekonaæ siê do ró¿nych sposobów rozwi¹zania
jednego problemu. Wspó³pracuj¹c z osobami, które maj¹ inne dowiadczenia,
umiejêtnoci, role zawodowe, poszerzaj¹ w³asny wachlarz mo¿liwoci radzenia sobie
w podobnych sytuacjach. Dowiadczenie pracy grupowej pomaga tak¿e odnaleæ
w³asne miejsce w spo³ecznoci, uczy wra¿liwoci na innych.
Stymulowanie rozwoju osobistego poprzez budowanie poczucia w³asnej
wartoci, zwiêkszenie pewnoci siebie, rozwój inteligencji emocjonalnej. Pozytywny, osobisty wymiar efektów udzia³u w æwiczeniach zachêca do dalszego rozwoju oraz do uczestniczenia w kolejnych æwiczeniach.

Tajemnica klucza do sukcesu, czyli uczenie przez
dowiadczenie
Uczenie przez dowiadczenie to uniwersalna metoda prowadzenia szkoleñ,
stosowana w modelu promowanym przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji
Pozarz¹dowych.
Wed³ug teorii uczenia przez dowiadczenie Davida Kolba proces uczenia siê
postrzegany jest jako cykl, w którym kluczow¹ rolê odgrywa dowiadczenie i jego
przetworzenie. Uczenie przez dowiadczenie polega na zaproponowaniu uczestnikom dowiadczenia, poddaniu go refleksji, analizie i zastosowaniu tego, czego
uczestnicy siê nauczyli. Specyfika uczenia przez dowiadczenie polega na tym, ¿e
refleksje z naszych w³asnych dowiadczeñ staj¹ siê kapita³em, z którego mo¿emy
w dowolnym momencie skorzystaæ. Trener(ka) pomaga wyabstrahowaæ z aspektów
dowiadczenia te elementy, które mo¿na nastêpnie generalizowaæ i stosowaæ
w praktyce, np. w pracy.
G³ówne za³o¿enia modelu to:
1. Przejcie od dowiadczenia do teorii je wyjaniaj¹cej.
2. Uczenie odbywa siê w sposób cykliczny, tzn. z dowiadczenia wynika refleksja,
refleksja prowadzi do analizy, z której rodz¹ siê wnioski, nastêpnie wnioski te s¹
zastosowane w praktyce. Samo zastosowanie staje siê natomiast kolejnym dowiadczeniem, które mo¿e rozpocz¹æ cykl uczenia od pocz¹tku.
3. Pominiêcie którego z etapów sprawia, ¿e uczenie nie zachodzi lub jest ma³o
efektywne.
4. W zale¿noci od potrzeb, cykl mo¿na rozpocz¹æ od ka¿dego ww. etapu, np.:
- gdy wprowadzamy grupê w nowe dla niej zagadnienie  zaczynamy od dowiadczenia,
- gdy grupa ma ju¿ dowiadczenie, ale jest wiadoma swoich niedoci¹gniêæ  zaczynamy od refleksji.
5. Ka¿dy z uczestników szkolenia odnajdzie w cyklu uczenia przez dowiadczenie
najbardziej odpowiadaj¹cy mu sposób uczenia siê  dowiadczenie, refleksjê, analizê, zastosowanie.
Konstrukcja æwiczeñ jest oparta na nastêpuj¹cej sekwencji zdarzeñ:
 dowiadczenie
 refleksja/obserwacja
 analiza
 zastosowanie
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Rys. 1. Schemat cyklu uczenia przez dowiadczenie  Cykl Kolba

Dowiadczenie
Dowiadczenie stwarza uczestnikom mo¿liwoæ prze¿ycia i zobaczenia niejako
od rodka tego, czego siê ucz¹. Dowiadczeniem mo¿e byæ uczestniczenie w grze
zespo³owej, jak równie¿ indywidualna refleksja nad swoim zachowaniem. Dowiadczenie polega na tym, ¿e uczestnicy tu i teraz prze¿ywaj¹ sytuacjê, która dzieje
siê obecnie lub mia³a miejsce w przesz³oci.

Refleksja/obserwacja
Refleksja to rozmowa na temat prze¿ytego dowiadczenia. Jej celem jest doprowadzenie do tego, ¿eby uczestnicy podzielili siê swoimi odczuciami
i spostrze¿eniami na temat dowiadczenia.

Analiza
Analiza to wyci¹gniêcie wniosków wynikaj¹cych z dowiadczenia i refleksji nad
nim. Wnioski te mog¹ wykraczaæ poza prze¿yte dowiadczenie (tworzenie uogólnieñ). Pokazuj¹ prawid³owoci zwi¹zane z zachowaniem siê poprzez odwo³anie
siê do teorii, która je wyjania. Analiza powinna p³ynnie wynikaæ z poprzedniego
etapu.

Zastosowanie
Zastosowanie to inaczej wprowadzenie w ¿ycie tego, czego uczestnicy nauczyli siê na poprzednich etapach. Mo¿e siê to ju¿ odbywaæ na szkoleniu poprzez æwiczenie poznanych umiejêtnoci. Jest to studium eksperymentowania i sprawdzania
nowej wiedzy w praktyce. Etap zastosowania to równie¿ planowanie zmian, które
uczestnicy wprowadz¹ w swoim ¿yciu. Wypróbowywanie dostarcza nowych dowiadczeñ, które mog¹ zapocz¹tkowaæ nowy cykl.
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Etapy æwiczeñ, czyli cykl Kolba w praktyce
Przygotowanie
Zanim rozpocznie siê æwiczenie z zastosowaniem cyklu Kolba, konieczne jest
przygotowanie grupy do udzia³u w nim.

Zaproponowanie æwiczenia

Æwiczenie powinno byæ zaproponowane grupie, a nie narzucone. Na wstêpie
wyjaniamy uczestnikom, na czym bêdzie ono polega³o, jakim systemem bêd¹ pracowaæ. Mo¿emy ujawniæ jego obszar tematyczny (np. budowanie zespo³u), jednak
nie zdradzamy celu æwiczenia (np. identyfikacja liderów w grupie). Postêpujemy
tak, by uczestnicy czuli siê swobodnie i zaanga¿owali siê w grê, aby nie byli spiêci
przy realizacji zadania. Wyjaniamy, jakie umiejêtnoci s¹ niezbêdne do udzia³u w nim.
Informujemy uczestników, ¿e po wykonaniu zadañ bêdziemy je wspólnie omawiaæ
i dzieliæ siê spostrze¿eniami. Przypominamy zasady zawarte w kontrakcie (np. dobrowolnoæ udzia³u w æwiczeniach, u¿ywanie komunikatu Ja). Gdy napotkamy na
opór uczestnika, staramy siê zbadaæ jego przyczynê, zachêcamy do wziêcia udzia³u,
a jeli uczestnik odmawia, to szanujemy jego wybór i nie zmuszamy do tego, czego
nie chce. Jeli wiêkszoæ grupy nie chce wejæ w æwiczenie, oznaczaæ to mo¿e etap
burzy w procesie grupowym (o tym, jak przebiega proces grupowy, przeczytacie
na str 78 tego rozdzia³u). Nale¿y przedyskutowaæ tê kwestiê z uczestnikami, zapytaæ
o to, co jako trener(ka) mo¿esz zrobiæ, aby pomóc im w pokonaniu oporu. Mo¿e siê
zdarzyæ, i¿ samo æwiczenie jest ma³o atrakcyjne lub dobrze znane grupie i wtedy
warto siêgn¹æ po plan B, czyli zaproponowaæ inne æwiczenie, które zrealizuje ten
sam cel szkoleniowy.

Podzia³ uczestników

Wiêkszoæ æwiczeñ skonstruowana jest tak, ¿e uczestnicy pracuj¹ w parach lub
ma³ych grupach. Podzia³ przeprowadzamy, zanim wyjanimy dalszy przebieg æwiczenia. Warto stosowaæ ró¿norodne metody podzia³u, które zdynamizuj¹ szkolenie, choæby przez to, ¿e wymagaj¹ aktywnoci ruchowej. Wymieniê te, które najczêciej stosujê i najbardziej lubiê:
 Proszê, aby osoby dobra³y siê w pary z tymi, z którymi najrzadziej mieli okazjê
pracowaæ podczas szkolenia.
 Przygotowujê dla wszystkich karteczki ze znanymi melodiami polskimi np. Hej
Soko³y , Wlaz³ kotek na p³otek  (3 melodie przy podziale na 3 grupy), które uczestnicy losuj¹. Nastêpnie wszyscy, nuc¹c wylosowan¹ melodiê, szukaj¹ swojej grupy.
 Ka¿dy uczestnik daje mi rzecz nale¿¹c¹ do niego, ja dzielê fanty na kilka grup
wed³ug w³asnego klucza (np. tworzê grupê zegarkow¹, d³ugopisow¹,
bi¿uteryjn¹).

Wprowadzenie, czyli instrukcja

Na tym etapie podajemy nazwê æwiczenia i wyjaniamy jego zasady. Informujemy uczestników, ile czasu maj¹ na jego rozegranie. Jeli czas nie jest sztywno okrelony, mówimy, ¿e nie zajmie im to wiêcej ni¿ np. 20 minut. Poprawna instrukcja
powinna zawieraæ wskazówki:
 co uczestnicy maj¹ zrobiæ  krok po kroku,
 po co to bêd¹ robiæ,
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 jaki efekt maj¹ uzyskaæ,
 jakie rodki bêd¹ im do tego potrzebne,
 miejsce wykonania zadania  jak i gdzie bêd¹ prezentowane wyniki ich pracy.
Bardzo wa¿na jest jasna forma przekazu. Najwa¿niejsze zasady podawania
instrukcji:
 Mów wyranie i powoli.
 Upewnij siê, ¿e jeste s³uchany.
 Sprawd, czy uczestnicy rozumiej¹, co maj¹ zrobiæ i nie maj¹ pytañ.
 Jeli instrukcja jest z³o¿ona, podziel j¹ na etapy, rozpisz na flipcharcie, a jeli trzeba
daj uczestnikom do rêki.
Zawsze nale¿y zapytaæ grupê i  jeli trzeba  ka¿dego z jej cz³onków, czy zasady i przebieg æwiczenia s¹ jasne. Jeli uzyskasz potwierdzenie, wiesz ¿e udzieli³e(a)
dobrej instrukcji.

Demonstracja

Wzmocnieniem instrukcji s³ownej jest pokaz próbki æwiczenia, który prezentuje
trener(ka) samodzielnie lub z pomoc¹ asystentów (2-3 osób sporód grupy). Taki
przekaz najlepiej dociera do wzrokowców i dzia³aniowców oraz stanowi wiêksz¹
zachêtê do udzia³u. Po zademonstrowaniu gry trener(ka) powinien(na) zapytaæ,
czy potrzebne s¹ jeszcze jakie wyjanienia. Jeli nie, daje znak, aby uczestnicy rozpoczêli æwiczenie.
Rola trenera(ki):
Na tym etapie trener(ka) przygotowuje uczestników do prze¿ycia dowiadczenia. Jego (jej) zadaniem jest zadbanie o to, ¿eby uczestnicy rozumieli, co maj¹ zrobiæ
i chcieli to robiæ. Wa¿ne s¹ tutaj jasna instrukcja i zaciekawienie uczestników tym, co
siê bêdzie dzia³o.

Dowiadczenie
Prze¿ycie dowiadczenia

Uczestnicy wykonuj¹ zadania sformu³owane w instrukcji, odgrywaj¹ role, obserwuj¹.
Na tym etapie zaanga¿owanie trenera(ki) koncentruje siê na wspieraniu uczestników,
np. odpowiadaniu na pytania pomocne w realizacji æwiczenia, obserwacja jego przebiegu i zachowania osób bior¹cych w nim udzia³. Trener(ka) nie mo¿e wp³ywaæ na
wynik æwiczenia ani wyrêczaæ uczestników w wykonaniu zadañ. Zbytnie
zaanga¿owanie prowadz¹cego(ej) pozbawia go (j¹) mo¿liwoci wnikliwej obserwacji.

Obserwacja gry

Trener(ka) bacznie czuwa nad przebiegiem gry, mo¿e robiæ notatki, które pos³u¿¹
do jej omówienia. Prowadz¹cy(a) musi jednoczenie obserwowaæ jej przebieg
i zachowanie uczestników, tak by w podsumowaniu udzieliæ im informacji zwrotnych. Jeli trzeba, trener(ka) musi przerwaæ æwiczenie (np. w przypadku naruszania
punktów kontraktu, eskalacji negatywnych emocji, zas³abniêcia uczestnika). Jeli
nast¹pi jakiekolwiek zak³ócenie, nale¿y przerwaæ pracê i omówiæ je na forum.

Zakoñczenie gry

Wa¿ne jest, aby w odpowiednim momencie zakoñczyæ grê, jeli nie skoñczy siê
ona w sposób naturalny (np. kiedy odpadnie ostatni z krêgu lub gdy zadanie zosta75

nie wykonane). Nie warto przeci¹gaæ æwiczenia, jeli zobaczymy znu¿enie uczestników. Mo¿emy natomiast wyd³u¿yæ æwiczenie, jeli obserwujemy, ¿e uczestnicy
potrzebuj¹ wiêcej czasu.
Rola trenera(ki):
Trener(ka) stwarza uczestnikom mo¿liwoæ dzia³ania i prze¿ycia dowiadczenia.

Refleksja/obserwacja
Wyra¿enie odczuæ

Ka¿dy(a) trener(ka) musi daæ czas na wyra¿enie emocji przez uczestników. Po
æwiczeniach o du¿ym zaanga¿owaniu emocjonalnym pozwala to roz³adowaæ
napiêcie. Je¿eli dowiadczenie by³o bardzo anga¿uj¹ce i emocjonuj¹ce, na
pocz¹tku etapu refleksji trzeba ods³uchaæ p³ytê, czyli daæ szansê ka¿demu, aby
powiedzia³ o swoich odczuciach. Pomaga to w oderwaniu siê od dowiadczenia
i u³atwia refleksjê nad tym, co uczestnicy zaobserwowali w zachowaniu swoim
i innych. Dobrze jest, jeli ka¿dy uczestnik ma czas na powiedzenie, co czu³ w trakcie
trwania gry, czy by³o co trudnego itp.; dowiadczenie ujmowane jest z ró¿nych
perspektyw.
Kluczowe jest tu zadawanie pytañ, oto niektóre z nich:
 Co siê wydarzy³o?
 Jak siê czulicie?
 Jak wam siê pracowa³o, dyskutowa³o itp.?
 Co zaobserwowalicie?
 Jakie zachowania siê powtarza³y?
 Co was zdziwi³o, zaskoczy³o?
 Czy osi¹gnêlicie cel?
 Co wam pomaga³o pracowaæ? Co utrudnia³o?
Je¿eli dowiadczenie by³o z³o¿one i trwa³o d³u¿szy czas, dobrze jest pytaæ o jego
przebieg: Co siê dzia³o na pocz¹tku?, Co by³o póniej? itd.
Rola trenera(ki):
Na etapie refleksji trener(ka) prowadzi rozmowê na temat dowiadczenia. Dba,
aby ka¿dy móg³ siê wypowiedzieæ, wszystkie spostrze¿enia zosta³y zebrane
i uporz¹dkowane. Trener(ka) zapewnia poczucie bezpieczeñstwa i wspiera uczestników w wyra¿aniu swoich spostrze¿eñ. Ponadto wspiera grupê w zdystansowaniu
siê do dowiadczenia, pomaga dostrzec wystêpuj¹ce procesy i prawid³owoci.
Trener(ka) mo¿e równie¿ dzieliæ siê swoimi spostrze¿eniami, pomagaj¹c uczestnikom w dok³adnym zobaczeniu przebiegu ca³ego dowiadczenia.

Analiza
Dyskusja i wnioski

Dyskusja i wyci¹gnie wniosków jest etapem, bez którego realizacja æwiczenia
nie ma sensu. Podczas niej skupiamy siê na analizie korzyci w postaci wiedzy
i umiejêtnoci, które uczestnicy gry nabyli. Mog¹ one wykraczaæ poza cel dydaktyczny za³o¿ony przez trenera(kê), o czym te¿ warto porozmawiaæ. Kluczowe do
prawid³owego i skutecznego przeprowadzenia dyskusji s¹ umiejêtnoci trenera(ki),
takie jak: aktywne s³uchanie, analizowanie i syntetyzowanie informacji pochodz¹cych
od uczestników.
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Pytania, które mo¿e zadaæ trener(ka) moderuj¹cy dyskusjê, to:
 Jakie prawid³owoci zauwa¿ylicie?
 Jak mo¿na wyjaniæ to, co siê wydarzy³o?
 Czego siê nauczylicie z tego dowiadczenia?
 Jak siê to odnosi do innych waszych dowiadczeñ?
Rola trenera(ka):
Na podstawie wczeniejszych refleksji trener(ka) pomaga uczestnikom
sformu³owaæ wnioski. Wyci¹gane wnioski ³¹czy i odnosi do teorii, swojej wiedzy
i dowiadczenia, pomagaj¹c tym samym lepiej zrozumieæ zaobserwowane
prawid³owoci. Pokazuje, jak nale¿y siê zachowywaæ, aby robiæ co lepiej, efektywniej. Tutaj jest równie¿ miejsce na przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek
dotycz¹cych æwiczenia umiejêtnoci.

Zastosowanie
Uczestnicy planuj¹ teraz, jak wdro¿¹ zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoci w ¿yciu zawodowym lub prywatnym. Niekiedy ten etap to pocz¹tek kolejnego dowiadczenia.
Pytania do uczestników:
 Jak mo¿ecie wykorzystaæ to, czego siê nauczylicie?
 Jakie widzicie zastosowanie tego, czego siê nauczylicie?
 Jakie zmiany chcielibycie wprowadziæ w swoim miejscu pracy/ w ¿yciu codziennym?
Rola trenera(ki):
Na tym etapie trener(ka) stwarza uczestnikom mo¿liwoæ æwiczenia umiejêtnoci poprzez kolejne dowiadczenia, np. odgrywanie ról. Pokazuje równie¿, jak
mog¹ wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoci w ¿yciu codziennym.
Trener(ka) ponadto pomaga uczestnikom w zaplanowaniu zmian, jakie chc¹
wprowadziæ po powrocie ze szkolenia. Pokazuje, jak mog¹ doskonaliæ umiejêtnoci. Zachêca do jak najwiêkszej precyzji w formu³owaniu planu.

Schemat opisu æwiczenia
Opisy æwiczeñ bywaj¹ ró¿ne, tak jak odmienni s¹ autorzy i ich style trenerskie.
Wa¿ne, by znalaz³y siê w nich dane, niezbêdne do dobrego zaplanowania, skonstruowania i przeprowadzenia æwiczenia.
Prawid³owo rozpisany konspekt æwiczenia wygl¹da nastêpuj¹co:
1. Tytu³ æwiczenia
2. Cel, czyli wiadomie zaplanowane, konkretne korzyci, jakie osi¹gn¹ uczestnicy.
Cele æwiczenia rozpisujemy na:
 cel ogólny, czyli najwa¿niejsza zmiana, która dokona siê w uczestnikach,
 cele szczegó³owe, czyli doprecyzowanie celu ogólnego, rozpisanie zmian
w obszarze wiedzy, umiejêtnoci, zachowañ i postaw uczestników szkolenia.
3. Materia³y, czyli rodki techniczne, które:
 pozwol¹ zrealizowaæ cel i przeprowadziæ æwiczenie,
 uatrakcyjni¹ jego przebieg.
Jeli w æwiczeniu materia³y nie s¹ potrzebne, to równie¿ umieszczamy tak¹ informacjê w opisie.
77

4. Czas trwania, czyli informacja:
 ile czasu bêdzie trwaæ æwiczenie,
 ile czasu planujesz na jego omówienie.
Ta informacja jest bardzo wa¿na, gdy¿ pozwala Ci trzymaæ dyscyplinê czasow¹,
dobrze rozplanowaæ ca³e szkolenie. W³aciwie dobrane w czasie gry nie zmêcz¹
uczestników.
5. Przebieg/procedura, czyli krok po kroku. Sk³adaj¹ siê na ni¹:
 zaplanowane przez Ciebie czynnoci, zadania dla uczestników,
 chronologia wydarzeñ,
 podzia³ na etapy pracy i wyniki poszczególnych dzia³añ,
 czas na zaanga¿owanie poszczególnych uczestników.
Opisuj¹c procedurê æwiczenia, zawsze miej w pamiêci cel, czyli intencjê wprowadzania æwiczenia do szkolenia. To pozwoli Ci oceniæ jego wartoæ i rezultaty
w odniesieniu do celów szkolenia. Istnieje ryzyko, ¿e prócz zaplanowanych sytuacji,
wydarzy siê co nieprzewidzianego: realizacja zadania wywo³a w uczestnikach skrajne emocje lub ujawni siê ukryty konflikt grupowy. Te nieprzewidziane kwestie trzeba poruszyæ w dyskusji podsumowuj¹cej æwiczenie.
6. Warianty, czyli mo¿liwe
 modyfikacje przebiegu,
 sposoby dostosowania æwiczenia do ró¿nych grup,
 zmiany dotycz¹ce zaanga¿owania prowadz¹cego lub uczestników w przebiegu
æwiczenia.
Przedstawienie wariantów pokazuje inne mo¿liwoci zastosowania æwiczenia.
7. Uwagi, czyli to co istotne, poniewa¿:
 mo¿e byæ wartoci¹ dodan¹ æwiczenia,
 wp³ywa na jego przebieg,
 najczêciej pojawia siê podczas realizacji.
W uwagach umieszczaj wa¿ne informacje dotycz¹ce praktycznego zastosowania æwiczenia. W gotowych zestawach æwiczeñ znajdziesz porady dowiadczonych trenerów.
Na nastêpnej stronie znajdziecie schemat æwiczenia z rozbiciem na wspomniane wy¿ej elementy.

Zbie¿noæ miejsca, czasu, akcji
S³ów parê o znaczeniu procesu grupowego
Ka¿da grupa jest niepowtarzalna ze wzglêdu na ró¿norodnoæ osób j¹
tworz¹cych oraz wielorakoæ procesów, które siê na ni¹ sk³adaj¹. Istniej¹ prawid³owoci
rozwojowe, odnosz¹ce siê do wszystkich grup. Wp³ywaj¹ one na przebieg szkolenia
i na zastosowywanie odpowiednich æwiczeñ w odpowiednim czasie. Modele faz
rozwoju niewiadomego procesu grupowego pomagaj¹ rozumieæ to, co dzieje siê
na niewiadomym poziomie w ka¿dej grupie. Istotne jest to, ¿e dziêki nim trener(ka)
mo¿e przewidywaæ dalszy rozwój grupy i na niego wp³ywaæ. Trener(ka) powinien(na)
w taki sposób konstruowaæ, a nastêpnie realizowaæ program szkolenia i dobór æwiczeñ, by w jak najwiêkszym stopniu uwzglêdniaæ proces grupowy.
Poni¿ej prezentujê opis procesu grupowego zaproponowany przez ma³¿eñstwo
psychologów Marianne Schneider-Gorey i Geralda Coreya (Schneider-Gorey M.,
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Tab. 1. Schemat æwiczenia

Gorey G, 2002). Warty jest przedstawienia, gdy¿ ró¿ni siê od popularnego spojrzenia
na to zagadnienie.

Faza 1  zale¿noci i orientacji
(najczêciej spotykane jako faza formowania i badania)
Niejawnym celem grupy na tym etapie jest osi¹gniêcie spójnoci, budowanie
bezpieczeñstwa, poprzez ³¹czenie siê w pary i podgrupy na zasadzie podobieñstw.
Najwa¿niejsz¹ potrzeb¹ uczestników jest akceptacja i przyjêcie do grupy, wystêpuj¹
zachowania konformistyczne i ogólna ¿yczliwoæ. Trener(ka) zatem powinien zadbaæ o poczucie pewnoci, bezpieczeñstwo, ustalaj¹c zasady i regu³y panuj¹ce na
szkoleniu. Prowadz¹cy daje proste i jasne informacje o zawartoci æwiczeñ, o tym
co siê bêdzie dzia³o. Najlepsze metody na tym etapie to æwiczenia w parach, gry
integracyjne i buduj¹ce zaufanie.

Faza 2  rywalizacja i ró¿nicowanie
(burza/konfrontacja)
Na tym etapie celem staje siê wyodrêbnienie i indywidualizacja. Grupa dzieli siê
na rywalizuj¹ce ze sob¹ podgrupy, w wyniku czego dochodzi do konfliktu.
Najwa¿niejsz¹ potrzeb¹ uczestników staje siê potwierdzenie niezale¿noci
i indywidualnoci. Teraz rola trenera(ki) polega na zadbaniu o to, by charakterystyczny w tej fazie konflikt zaistnia³ w sposób konstruktywny. Efektywne metody w tej
fazie to praca w grupach, studium przypadku, prezentacje.
79

Faza 3  kryzysu grupowego
(popularne ujêcie  faza normalizacji)
Faza ta charakteryzuje siê jednoczeniem si³ uczestników szkolenia poprzez bunt
jawny i niejawny. Poszczególni uczestnicy lub podgrupy organizuj¹ siê, by atakowaæ trenera(kê). Najczêciej przejawia siê to walk¹ o wp³ywy, niezadowoleniem,
sabotowaniem decyzji, odmow¹ zaanga¿owania i wreszcie konfrontacj¹
z trenerem(k¹), a tak¿e prób¹ przejêcia kontroli. Jeli kto z Was obawia siê tej fazy,
pragnê zaznaczyæ, i¿ to ca³kiem naturalne i prawie wszyscy trenerzy(ki) to odczuwaj¹.
Chcê te¿ podkreliæ, ¿e jest to faza bardzo potrzebna dla skutecznoci procesu dydaktycznego. Dziêki otwartemu konfliktowi dochodzi do podzia³u odpowiedzialnoci i kompetencji miêdzy prowadz¹cym a grup¹, weryfikowana zostaje zdobyta
wiedza i uruchamiaj¹ siê koleje procesy edukacyjne. Niezwykle wa¿ne jest, by bunt
przebiega³ w sposób jawny oraz wprost. Jest to mo¿liwe do osi¹gniêcia, jeli jako
trener(ka) zastosujesz takie metody jak: dyskusje, przyk³ady, dialog z grup¹.

Faza 4  wspó³zale¿noci i wspó³pracy
(harmonijne wspó³dzia³anie)
Wspó³dzia³anie i koncentracja na realizacji zadañ stanowi¹ w tym czasie g³ówny
cel dzia³ania uczestników. Grupa stara siê samodzielnie organizowaæ oraz koncentrowaæ na d¹¿eniu do celu, wspieraæ siê poprzez bliskie i szczere reakcje. Dominuje
potrzeba zaufania i zadowolenia z przynale¿noci do grupy. Jako trener(ka) mo¿esz
dobieraæ swobodnie metody pracy i rodzaje æwiczenia i skupiæ siê na realizacji celów
szkoleniowych.

Rodzaje gier stosowane w æwiczeniach
Typy gier w podziale na czas
Gry wprowadzaj¹ce  dobre przy rozpoczynaniu pracy z now¹ grup¹. Ich celem
jest budowanie wzajemnego zaufania, nauka prawid³owej komunikacji, zabawa,
odprê¿enie, integracja grupy.
Gry wype³niaj¹ce  pomagaj¹ realizowaæ wiele celów szkoleniowych i mog¹
byæ wykorzystywane w ró¿nych sytuacjach. Wród nich s¹ krótkie formy i takie, które
wymagaj¹ wiêkszej iloci czasu (nawet kilka godzin lub ca³y dzieñ).
Gry zamykaj¹ce  podsumowuj¹ce, s³u¿¹ zakoñczeniu szkolenia, zamkniêciu
procesu grupowego oraz rozlunieniu.

Typy gier w podziale na cel
Gry podnosz¹ce energiê grupy (zwane potocznie energizerami)  to przede
wszystkim zabawy ruchowe, które podnosz¹ nastrój w grupie, zapobiegaj¹
znu¿eniu, odprê¿aj¹ ruchowo.
Gry kierownicze  polegaj¹ce na przydzieleniu jednemu z uczestników roli
zarz¹dzaj¹cego grup¹. Sprawdzaj¹ siê na szkoleniach z zakresu budowania zespo³u,
treningach umiejêtnoci menad¿erskich. Warto je przeprowadzaæ, kiedy grupa jest
ju¿ zintegrowana, a cz³onkowie maj¹ do siebie zaufanie.
Gry rywalizacyjne (sztafety)  w których uczestnicy indywidualnie lub
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w zespo³ach wspó³zawodnicz¹ podczas wykonywania poleconych dzia³añ. Element
rywalizacji niesie ryzyko obni¿enia nastroju w grupie i pojawienia siê negatywnych
emocji, ale mo¿e tak¿e zachêciæ do lepszej kooperacji zespo³owej i skoncentrowaniu
na zadaniu.
Gry wy³¹czaj¹ce  kiedy jedna z osób zostaje wytypowana do innego zachowania, wykonania czynnoci odmiennej ni¿ reszta grupy. Z uwagi na mo¿liwoæ
wyst¹pienia oporu i poczucia wyalienowania, zalecam ostro¿ne wprowadzenie
takich æwiczeñ. Bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest dobór w³aciwego uczestnika do wcielenia siê w rolê.
Gry zamienne  w których kolejno ka¿dy z zespo³ów ma wykonaæ zadanie
i przedstawiæ wizualnie efekt swojej pracy (na przyk³ad narysowanie na flipcharcie).
Potem nastêpuje wymiana wyników pracy miêdzy zespo³ami i ewentualne uzupe³nianie
swoimi propozycjami. Popularn¹ metod¹ s¹ tak zwane rotuj¹ce flipcharty.
Inscenizacje  to gry wymagaj¹ce wyst¹pienia publicznego jednych uczestników i pe³nienia roli widowni (obserwatorów) przez innych. Stosuje siê je w fazie,
gdy cz³onkowie grupy maj¹ do siebie zaufanie, gdy¿ mo¿e uruchomiæ du¿e, niekoniecznie pozytywne, emocje. Szerzej ta metoda zosta³a opisana w rozdziale
S³ownik.

Typy gier w podziale na organizacjê przestrzeni
Gry ³añcuszkowe  wymagaj¹ zgrania grupy. Jeden uczestnik kieruje swoje
dzia³anie w stronê drugiej osoby, która z kolei kieruje do nastêpnej itd.
Gry po kole (rundka)  w których uczestnicy dzia³aj¹ lub wypowiadaj¹ siê kolejno jeden po drugim.
Gry zogniskowane  gdzie do rodka ko³a utworzonego z uczestników wchodzi
jedna osoba, która ma do wykonania zadanie. W takich grach wa¿na jest na pocz¹tku
demonstracja trenera(ki). Do tego typu nale¿¹ energizery i gry prze³¹czaj¹ce uwagê
uczestników.

Typy gier w podziale na zaanga¿owanie uczestników
Gry o charakterze indywidualnym  w których ka¿dy z uczestników samodzielnie wykonuje przydzielone zadanie.
Gry grupowe  zachêcaj¹ uczestników do wspó³dzia³ania. W trakcie gry mo¿na
zastosowaæ podzia³ na pary, grupy kilkuosobowe, podzia³ grupy na pó³.
Gry dla grup zaawansowanych  sprawdzaj¹ siê w grupach osób doros³ych
lub m³odzie¿y starszej, których cz³onkowie dobrze siê ju¿ znaj¹, maj¹ do siebie zaufanie, a za sob¹ wiele wspólnie przepracowanych godzin. Pomagaj¹ w zrozumieniu
na przyk³ad istoty asertywnoci, aktywnego s³uchania.

Zadania trenera(ki) w realizacji æwiczeñ
ETAP 1  przygotowanie
Organizacja æwiczeñ przypomina przygotowania do podró¿y. Im lepiej przygotujesz swój baga¿, tym ³atwiej bêdzie Ci podró¿owaæ. Im lepiej opracowany zestaw
æwiczeñ, tym ³atwiej stawiæ czo³a sytuacjom nieprzewidzianym.
Poprawne przygotowanie zestawu æwiczeñ powinno obejmowaæ zagadnienia
dotycz¹ce:
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1. grupy szkoleniowej,
2. schematów gier,
3. materia³ów,
4. pomocy dydaktycznych,
5. sali szkoleniowej,
6. warunków formalnych.

Grupa szkoleniowa

Jako prowadz¹cy(a) musisz mieæ wiedzê na temat uczestników. W tym celu zbierz
niezbêdne dane, miêdzy innymi na temat:
 wieku uczestników,
 poziomu ich wykszta³cenia,
 struktury p³ci,
 dowiadczenia .
Jest to wa¿ne, gdy¿ te cechy wp³ywaj¹ na potrzeby grupy oraz dynamikê pracy,
co za tym idzie  na dobór treci szkoleniowych.
Wiek uczestników  æwiczenia s¹ odpowiednie dla ludzi w ka¿dym wieku,
jednak sposób ich przeprowadzenia, wykorzystywane materia³y i przyk³ady winny byæ zró¿nicowane. W przypadku m³odzie¿y mo¿esz pozwoliæ sobie na prowadzenie zajêæ w sposób swobodniejszy. Osoby starsze mog¹ preferowaæ bardziej
tradycyjne podejcie, choæ jak pokazuje moje trenerskie dowiadczenie, w trakcie
trwania szkolenia nabieraj¹ mia³oci, chêtnie uczestnicz¹ w grach i zabawach
integracyjnych, wykazuj¹c przy tym du¿y, a nawet wiêkszy ni¿ m³odzie¿, entuzjazm.
Wykszta³cenie uczestników wp³ywa na jêzyk przekazu. Podaj¹c treci osobom
ma³o wykszta³conym, wzbogacaj je przyk³adami z ¿ycia. Osoby lepiej wykszta³cone
dobrze odbieraj¹ przekaz na wy¿szym poziomie ogólnoci poparty teoretycznym
uzasadnieniem.
Dowiadczenie okrela nie tylko stopieñ zaawansowania przekazywanej
wiedzy, ale przede wszystkim sposób komunikowania siê z grup¹. Je¿eli uczestnicy
s¹ bardzo dowiadczeni, czerp od nich jak najwiêcej przyk³adów i kieruj szkoleniem
w ten sposób, aby sami wyci¹gali wnioski. W grupie ze zró¿nicowanym poziomem
dowiadczenia zachêcaj do wymiany wiedzy i dowiadczeñ.
Jako trener(ka) ponosisz odpowiedzialnoæ za dobór metod pracy, w tym æwiczeñ. Wybierz te, które pozwol¹ Ci uzyskaæ wytyczony cel, jednak nie narusz¹ niczyjej godnoci i nie wyklucz¹ udzia³u kogo ze wzglêdu na jego ograniczenia.
Niektórych æwiczeñ nie przeprowadzisz w grupie, gdzie s¹ osoby
niepe³nosprawne. Nale¿y do nich wiêkszoæ zabaw ruchowych, wymagaj¹cych
sprawnoci fizycznej. Jeli wiesz, ¿e w grupie s¹ osoby maj¹ce problem z czytaniem
i pisaniem, przekazuj im instrukcje w inny sposób.
Pamiêtaj o zasadzie równoci p³ci, swobody wyznaniowej, tolerancji wobec
orientacji seksualnej, szacunku dla mniejszoci narodowych.
Moja rada: opowiadaj¹c o æwiczeniu, zapytaj, czy jest kto, kto nie chce w nim
braæ udzia³u. Jeli zechce publicznie ujawniæ przyczynê, mo¿esz rozwiaæ jego
w¹tpliwoci, pozwoliæ mu nie anga¿owaæ siê w grê lub zaproponowaæ inny jej
wariant. W ten sposób dajesz uczestnikowi sygna³, ¿e akceptujesz jego decyzje,
szanujesz kontrakt, modelujesz zachowania innych cz³onków grupy.
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Schemat gier

Projektowanie æwiczeñ rozpoczynamy wyborem treci, które chcemy przekazaæ, by zrealizowaæ ogólne i szczegó³owe cele szkolenia. Po analizie informacji na
temat uczestników szkolenia samodzielnie tworzymy lub  inspiruj¹c siê pomys³ami
innych  wybieramy konkretne metody. Na tym etapie:
 przygotowujemy opisy przypadków,
 gromadzimy pomoce dydaktyczne (na przyk³ad pi³ki, koce, klocki, sznurki, kolorowe karteczki itp.),
 opracowujemy i powielamy niezbêdne materia³y (prezentacje multimedialne,
kwestionariusze, testy),
 ustalamy chronologiê dowiadczeñ, stosuj¹c ró¿norodnoæ form i pamiêtaj¹c,
jak przebiega proces uczenia siê.
Wszystkie informacje umieszczamy w konspekcie, który bêdzie pomoc¹
w prowadzeniu szkolenia (choæ znam dowiadczonych trenerów i trenerki, którzy
prowadz¹ warsztaty bez u¿ycia konspektów. Nie znaczy to jednak, ¿e wczeniej nie
zaplanowali programu; wrêcz przeciwnie  jak sami twierdz¹  ka¿da improwizacja jest przygotowana).

Materia³y

Dobre materia³y s¹:
 aktualne,
 zrozumia³e,
 adekwatne,
 atrakcyjne, acz skromne graficznie.
Tworz¹c opisy wydarzeñ/osób/sytuacji (stosowane w metodzie studium przypadku), dostosuj je do potrzeb grupy oraz mo¿liwoci i poziomu rozwoju uczestników. I tak w grupie m³odzie¿owej u¿ywaj prostych, czytelnych przyk³adów
odnosz¹cych siê do ich codziennego ¿ycia, relacji kole¿eñskich, sytuacji szkolnych.
Zadbaj o odpowiedni¹ iloæ kopii dla wszystkich uczestników lub tylko dla niektórych, jeli tego wymaga æwiczenie.
Materia³y tematyczne, wykraczaj¹ce poza obszar æwiczeñ, rozdaj na koñcu szkolenia. Nie przesadzaj z ich iloci¹. Pamiêtaj: najcenniejsze jest to, czego ludzie
dowiadcz¹ podczas szkolenia, a nie co przeczytaj¹ po nim.

Pomoce dydaktyczne

Wybieraj¹c pomoce dydaktyczne do æwiczeñ, warto stosowaæ tylko niezbêdne
materia³y, które s¹ faktycznie pomoc¹ w nauce. Nadmiar rodków mo¿e
u uczestników wywo³aæ wra¿enie przerostu formy nad treci¹ oraz rozpraszaæ
uwagê. Bezwzglêdnie nale¿y sprawdziæ stan techniczny i sprawnoæ wszystkich
u¿ywanych sprzêtów (komputer, projektor multimedialny, rzutnik pisma, kamera,
telewizor). Sama zawsze sprawdzam stan markerów, mazaków.
Na nastêpnej stronie przedstawiam przegl¹d najpopularniejszych materia³ów
pomocniczych w prowadzeniu æwiczeñ (Titley, 2002, str.65-66)
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Tab. 2. Rodzaje pomocy dydaktycznych

Sala szkoleniowa

Jako trener(ka) musisz zadbaæ o odpowiedni¹ przestrzeñ i warunki pracy dla
siebie i grupy.
W aran¿owaniu przestrzeni do æwiczeñ warto kierowaæ siê nastêpuj¹cymi zasadami:
 Przestrzeñ powinna umo¿liwiaæ swobodne wykonywanie æwiczeñ i sprzyjaæ dobrej atmosferze w grupie.
 Trener(ka) powinien/powinna mieæ mo¿liwoæ operowania dystansem, tak aby
wp³ywaæ na jakoæ kontaktów z grup¹.
 Ustawienie mebli nie mo¿e ograniczaæ widocznoci tablicy, ekranu.
Sala szkoleniowa powinna dawaæ poczucie swobody, tworz¹c zarazem atmosferê pracy. Uczestnicy powinni byæ rozlunieni fizycznie, dobrze widzieæ i s³yszeæ.
Dobra sala szkoleniowa to taka, w której jest wystarczaj¹co du¿o miejsca na planowane zajêcia, gry, prace w zespo³ach, parach. Sala musi byæ wywietrzona, a w trakcie treningu nale¿y dbaæ o odpowiedni¹ temperaturê, wie¿oæ powietrza. Wskazane jest równie¿, aby szkolenie trwaj¹ce w ci¹gu kilku dni odbywa³o siê w tej samej
sali. Ju¿ pierwszego dnia cz³onkowie grupy integruj¹ siê nie tylko ze sob¹, ale
równie¿ z przestrzeni¹, w której pracuj¹. Czuj¹ siê bezpiecznie, bo maj¹ swoje ulubione miejsce, w którym siadaj¹, obserwuj¹ trenera(kê), widz¹ efekty swojej pracy
na stwo-rzonych przez siebie plakatach. Obecnoæ uczestników w jednej sali pozwa-
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la trenerowi(ce) i grupie swobodnie dysponowaæ przestrzeni¹ cienn¹ i przywieszaæ
np. rysunki, flipcharty. Poczucie bezpie-czeñstwa wzmacnia fakt, i¿ nikt spoza grupy
nie bêdzie ingerowa³ (ogl¹da³, zdejmowa³) w to, co wypracowane i zapisane przez
uczestników szkolenia.
Bardzo wa¿nym elementem jest sposób ustawienia krzese³ i sto³ów, który
ma wp³yw na relacje trenera(ki) z grup¹ oraz jakoæ wykonywania proponowanych æwiczeñ. W mojej praktyce trenerskiej sprawdzaj¹ siê nastêpuj¹ce
rozwi¹zania:
 Ustawienie krzese³ w kilku ma³ych kó³kach jest wskazane, gdy tworzy siê
grupy robocze, które maj¹ wykonaæ krótkie æwiczenia lub zadania. Jednak najlepiej,
jeli po ich wykonaniu zostan¹ ustawione w jedno kó³ko lub podkowê, co pozwoli
unikn¹æ okazji do konwersacji w grupkach i rozproszenia uwagi pozosta³ych
cz³onków grupy szkoleniowej.
 Ustawienie krzese³ w kó³ku, podkowie sprzyja tworzeniu przestrzeni do
swobodnej komunikacji trenera(ki) z grup¹ oraz miêdzy uczestnikami. Daje
prowadz¹cemu mo¿liwoæ czuwania nad dynamik¹, nie zak³ócaj¹c atmosfery wymiany, bezpieczeñstwa.
Sto³y (³awki szkolne) czasem u³atwiaj¹ pracê uczestnikom, ale stwarzaj¹ du¿¹
barierê w kontaktach oraz nadaj¹ powagê spotkaniu. Kilka godzin siedzenia za
sto³ami powoduje zmêczenie, obni¿a aktywnoæ i energiê uczestników do pracy.
Trener(ka) zawsze musi zadbaæ o wydzielenie obszaru sali na wykonywanie æwiczeñ ruchowych, integracjê uczestników.
W treningach interpersonalnych czêsto rezygnuje siê ze sto³ów i krzese³,
zastêpuj¹c je materacami. U³atwia to przemieszczanie siê uczestników, wp³ywa na
atmosferê i poczucie bezpieczeñstwa, jednak mo¿e byæ krêpuj¹ce dla kobiet
nosz¹cych spódnice.

Warunki formalne

Poni¿ej omawiam warunki formalne prowadzenia szkoleñ z zastosowaniem
metod aktywnych, które maj¹ wp³yw na przebieg szkolenia i których trenerzy
i trenerki powinni byæ wiadomi:
 Liczebnoæ grupy nie powinna byæ mniejsza ni¿ 8 osób i nie powinna przekraczaæ
15 osób w przypadku prowadzenia szkolenia przez jednego trenera(kê). Ograniczenie liczby uczestników i uczestniczek zwi¹zane jest z mo¿liwoci¹ swobodnej,
bezporedniej komunikacji. W przypadku pracy z du¿ymi grupami (powy¿ej 20 osób)
najbardziej optymalne jest zastosowanie metod takich, jak: dyskusje plenarne, prezentacje, w tym wyk³ady, które jednak nie anga¿uj¹ uczestników w takim stopniu jak
æwiczenia.
 Wskazane jest, aby udzia³ w szkoleniu by³ dobrowolny. W przypadku przymusu
motywacja i zaanga¿owanie z regu³y jest na niskim poziomie, co hamuje proces
uczenia siê uczestnika i negatywnie wp³ywa na atmosferê i efektywnoæ pracy grupy.
Jeli kto zosta³ zmuszony do uczestnictwa w szkoleniu, to warto poinformowaæ go
i grupê, i¿ poziom zaanga¿owania jest osobist¹ kwesti¹ i cz³onkowie sami podejmuj¹
decyzjê o udziale w poszczególnych æwiczeniach. Stwórz przestrzeñ do indywidualnych wyborów, a w kontrakcie zawrzyj zasadê dobrowolnoci.
 W trakcie szkolenia grupa uczestników powinna byæ sta³a. Regu³a ta zwi¹zana
jest z traktowaniem szkolenia jako ca³oci, obecnoci¹ podczas ca³ego procesu szkoleniowego, wszystkich æwiczeñ (nawet jeli odmawia siê w nich bezporedniego
udzia³u). Jako trener(ka) zapewnij grupie poczucie bezpieczeñstwa i dbaj o to, aby
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uczestnicy nie rozpraszali grupy na przyk³ad poprzez swobodne wychodzenie
i prowadzenie rozmów telefonicznych. Jeli dopucisz do takiej sytuacji, licz siê z tym,
i¿ cele szkolenia nie zostan¹ osi¹gniête, a atmosfera w grupie mo¿e staæ siê napiêta.
 Przerwy podczas treningu powinny trwaæ najwy¿ej kwadrans, poniewa¿ najlepsze efekty regeneracji uzyskuje siê w ci¹gu pierwszych 10 minut. Badania medyczne (Seiwert, 1996) wykaza³y, ¿e wypoczynek ma najwiêksz¹ wartoæ po oko³o
jednej godzinie pracy. Maksymalne obci¹¿enie godzinami pracy warsztatowej nie
powinno przekraczaæ 8  9 godzin dziennie.
 Szkolenie mo¿e prowadziæ jedna lub dwie osoby. Obecnoæ dwóch trenerów jest
wskazana, jeli:
 prowadz¹cy ma ma³e dowiadczenie w aran¿owaniu takich zajêæ,
 szkolenie trwa kilka dni,
 tematyka treningu jest skomplikowana lub trudna emocjonalnie dla uczestników.
 Prowadzenie szkolenia przez dwóch trenerów jest równie¿ pomocne
w przypadku du¿ej liczebnoci grupy. Para prowadz¹cych mo¿e zapewniæ dodatkowo grupie ró¿norodnoæ w postaci dwóch stylów trenerskich, bogactwo
dowiadczeñ, zró¿nicowanie w zakresie temperamentu oraz kompetencji. Wskazane jest, aby prowadz¹cy nie zmieniali siê w trakcie jednego szkolenia lub cyklu
szkoleñ, jeli nie jest to uzasadnione merytorycznie, np. do wybranych bloków szkoleniowych wskazany jest specjalista(tka) w innej dziedzinie.

ETAP 2  realizacja
W trakcie , czyli dekalog trenera
10 rad, które mogê Was zainspirowaæ do doskonalenia warsztatu trenerskiego.
Znaj swoje miejsce
W æwiczeniach jeste pomocnikiem, nie wykonawc¹. Grupa ustanawia swoje
w³asne zasady i zgodny z nimi sposób postêpowania. Twoja g³ówna rola to
czuwanie nad przebiegiem æwiczenia. Ty równie¿ inicjujesz dyskusjê i zamykasz
æwiczenie.
Pilnuj przestrzegania kontraktu
£amanie kontraktu to najczêstsze zak³ócenie pojawiaj¹ce siê w grupie. Aktywne telefony komórkowe, mówienie kilku osób naraz, spónianie siê  to codziennoæ szkoleniowca. Przestrzeganie lub ³amanie zasad kontraktu w trakcie
æwiczeñ warunkuje czêsto powodzenie ca³ej gry. W razie potrzeby odwo³uj siê
do niego, uaktualniaj i dopisuj punkty, stosuj interwencje (przeczytasz o nich
w kolejnej czêci). Podkrelaj grupie, ¿e sama go wypracowa³a.
B¹d zrozumia³y(a)
Udzielaj¹c instrukcji, wyra¿aj siê w sposób jasny dla uczestników. Dostosuj
przekaz do cz³onków grupy. Pamiêtaj o sile komunikatów niewerbalnych: b¹d
spójny w tym, co mówisz i jak mówisz. Zawsze upewnij siê, czy zosta³e(a) dobrze zrozumiany(a).
Utrzymuj dyscyplinê czasow¹
Ty modelujesz przestrzeganie zasady punktualnoci. Jeli le zaplanujesz æwiczenie, bêdziesz przeci¹ga³ je w czasie, pozwolisz sobie i uczestnikom mno¿yæ
dygresje i anegdoty, b¹d wiadom(a) swego grzechu.
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Nie daj ponieæ siê emocjom
Spokój i opanowanie to jedna z podstawowych cech, wiadcz¹cych o profesjonalizmie trenera. Twoim zdaniem jest koncentracja na emocjach cz³onków
grupy. W trakcie æwiczeñ pozwól im je ujawniæ, przestrzegaj jednak zasad kontraktu. Nie bój siê wzruszeñ, ale uwa¿aj, by Twoje emocje nie wywo³a³y zamieszania w uczuciach uczestników.
B¹d przygotowany(a)
Pracujesz dla ludzi i z nimi. Niedouczenie, niekompetencja, brak umiejêtnoci
to przejaw lekcewa¿enia. Ucz siê, podno swoje kwalifikacje, doskonal warsztat. B¹d ekspertem, ale nie m¹drzyj siê i nie pouczaj, bo nie to jest Twoim zadaniem. Nigdy nie k³am. Jeli czego nie wiesz  powiedz to uczestnikom.
Nie lekcewa¿ dynamiki grupowej
Naucz siê na blachê istoty procesu grupowego, tak by wiedzia³ jak przeprowadziæ przez niego grupê. B¹d uwa¿ny(a) na potrzeby grupy na danym etapie. Nie obawiaj siê konfliktów i rozwi¹zuj je na bie¿¹co. W miarê mo¿liwoci
dostosuj æwiczenia do odpowiedniego etapu rozwoju grupy.
Dbaj o atmosferê
Dbaj o mi³¹ atmosferê podczas szkolenia. Dawaj wiadectwo wysokiej kultury
osobistej i nie pozwól, by który z uczestników ³ama³ zasady przyjêtych norm
spo³ecznych. Staraj siê czêsto umiechaæ, b¹d ¿yczliwy i wspieraj¹cy.
Strze¿ siê rutyny
Rutyna to mieræ trenera i pierwszy krok do wypalenia zawodowego. Ka¿da
grupa jest inna, zatem æwiczenie, którego wynik znasz na pamiêæ i stosowa³e
je 100 razy, kolejnym razem mo¿e Ciê zaskoczyæ. Pamiêtaj o tym, b¹d czujny,
a rutyna nie zapuka do Twoich drzwi.

ETAP 3  zakoñczenie
Podsumowuj¹c, gdy zamykasz æwiczenie, udzielaj szczegó³owej informacji zwrotnej, opartej na tym, co zaobserwowa³e. Pytaj, stosuj parafrazê, ale nie oceniaj i nie
krytykuj uczestników. Jeli warto, porozmawiaj z grup¹ o innych mo¿liwych
rozwi¹zaniach i ich konsekwencjach.
B¹d otwarty(a) na informacjê zwrotn¹ od grupy. Twoja postawa na to, co
us³yszysz na swój temat od grupy, wp³ywa na Wasze relacje podczas szkolenia. Nie
bój siê tego, co mo¿esz us³yszeæ. Filtruj i analizuj informacje, które dotycz¹ zakresu
pracy, umiejêtnoci i kompetencji trenerskich. Czasem ocena ca³ej Twojej osoby determinuje spojrzenie uczestników na Twoj¹ rolê.
Koñcz¹c æwiczenie, musisz mieæ pewnoæ, i¿: za³o¿one cele zosta³y osi¹gniête,
uczestnicy posiedli korzyci z æwiczenia (nie wszyscy takie same), wszystkie istotne
w¹tki i problemy zosta³y omówione. Jeli pojedynczy uczestnicy prosz¹ o dodatkowe
wyjanienia, jednak wiêkszoci nie s¹ one potrzebne, zadeklaruj konsultacjê
indywidualn¹ po szkoleniu.

Co zdarzyæ siê mo¿e podczas æwiczenia
Na zakoñczenie omówiê sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas realizacji æwiczeñ. Najczêstsz¹ trudnoci¹ jest opór jednego lub grupy uczest87

ników/ uczestniczek, którzy próbuj¹: odejæ od zadania, chroniæ swoj¹ to¿samoæ,
unikaæ nieprzyjemnych doznañ, dowiadczeñ, manipulowaæ innymi.
Najwa¿niejsz¹ zasad¹ pokonywania tego typu problemów jest danie
pierwszeñstwa zak³óceniom. W praktyce oznacza to zauwa¿enie elementu
przeszkadzaj¹cego i zareagowanie. Trener(ka) musi wiedzieæ, i¿ zak³ócaj¹ce zachowania mog¹ byæ objawem na przyk³ad wchodzenia grupy w kolejn¹ fazê, zmêczenia uczestników. Przeprowadzona w odpowiednim czasie interwencja pozwoli
zbadaæ Ci faktyczne przyczyny wyst¹pienia zak³ócenia, jego wp³ywu na grupê oraz
w konsekwencji realizowaæ dalej program zgodnie z za³o¿eniami.
Wa¿ne jest tak¿e, aby jako trener(ka) wyrobi³(a) w sobie odpowiednie nastawienie, które pomo¿e Ci nie ulegaæ presji czasu lub ludzi, by pomin¹æ zak³ócenia
i skupiæ siê na realizacji programu szkolenia. Dziêki zamodelowaniu zachowania
uczysz grupê uwa¿noci, wzajemnego szacunku. Dajesz tym samym informacjê, i¿
wa¿ne s¹ zarówno cele szkolenia, jak i atmosfera panuj¹ca na szkoleniu.

Tab. 3. Trudnoci podczas æwiczeñ
88

Jeli napotkasz na zak³ócenia, mo¿esz:
 odwo³aæ siê do kontraktu,
 odwo³aæ siê do w³asnych uczuæ,
 opisaæ zachowanie osoby/ osób,
 odwo³aæ siê do superwizora (jeli go masz).
Pamiêtaj, ¿e sprzeciw uczestników najczêciej nasila siê, jeli kto  np. trener(ka)
 stosuje wobec nich przemoc. Ka¿dy cz³owiek potrzebuje czasu, aby odejæ od
swojego wewnêtrznego oporu, a przesadny popiech prowadz¹cego lub
pozosta³ych uczestników wp³ywa wy³¹cznie hamuj¹co na wychodzenia z oporu.
Z tego powodu w wielu przypadkach bardziej korzystne jest stworzenie przez
prowadz¹cego okazji, aby dana osoba mog³a aktywnie i otwarcie wyraziæ swój
sprzeciw. Podstawowym narzêdziem pracy trenera(ki) w trudnych sytuacjach jest
proces ZUO, opisany jako:
Zaakceptuj  kiedy kto zaczyna przeszkadzaæ, zacznij raczej od zaakceptowania jego wypowiedzi i zachowania ni¿ ignorowania. Nie oceniaj. Staraj siê zrozumieæ, dlaczego to robi.
Uznaj  poka¿ osobie przeszkadzaj¹cej grupie, ¿e jej s³uchasz. Tym samym potwierdzasz, ¿e dopuszczalne jest odczuwanie emocji i ró¿ne zachowania. Nie musisz siê jednak zgadzaæ z jej wypowiedzi¹.
Od³ó¿  zapytaj uczestników, czy chc¹ siê zajmowaæ nowym pomys³em teraz,
czy wol¹ od³o¿yæ to na póniej. Zapisz w grupowej pamiêci pomys³y, które zosta³y
od³o¿one, i ustal, kiedy do nich wrócicie.
Bibliografia:
G. Gorey, M. Schneider-Gorey, Grupy  metody grupowej pomocy psychologicznej,
Warszawa, IPN Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2002
M.Jachimska, Grupa bawi siê i pracuje, Wa³brzych, UNUS, 1994
S. Jarmu¿, T. Witkowski, Podrêcznik trenera. Wroc³aw, Biblioteka Moderatora, 2004
E.Jasiñska, D. Fijo³ek, Materia³y szkoleniowe dla uczestników Szko³y Trenerów STOP, Metodologia prowadzenia szkoleñ, £owicz, STOP, 2007
Kirby Andy (2002), Szkolenia. Gry szkoleniowe. Materia³y dla trenerów. Kraków, Oficyna
Ekonomiczna
M. Korczyk-Waszak, Coaching w trenerstwie. Praca dyplomowa, £ód 2006
A. Majewska-Ga³êziak /red./, Metoda warsztatowa w kszta³ceniu umiejêtnoci interpersonalnych. Katowice, l¹sk, 1998
Partners Polska, Materia³ szkoleniowy: Zasady i metody treningu umiejêtnoci. Warszawa
1999
E. So³tys, R. Tendera, Materia³ szkoleniowy, Myli i sugestie dla pozarz¹dowego trenera.
Pruszków, STOP, 1999
L.J. Seiwert, Jak organizowaæ czas. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
STOP, Skrypt-Tylko sprawdzone æwiczenia, Warszawa, STOP, 2008
Titley G. /red./, Zasadnicze elementy szkolenia  pakiet szkoleniowy, Bruksela, Rada Europy, Komisja Europejska 2002
S. Thorpe, J. Clifford, Podrêcznik coachingu, Poznañ, Rebis, 2004

89

Ewaluacja szkoleñ? Tak, ale jak?
Agnieszka Szczurek,
Ma³gorzata Leszczyñska

Wprowadzenie
Artyku³ ma na celu przybli¿enie i usystematyzowanie zagadnieñ zwi¹zanych
z ewaluacj¹, tak abycie prowadzili j¹ w sposób wiadomy i profesjonalny, w pe³ni
wykorzystuj¹c to narzêdzie do doskonalenia warsztatu Waszej pracy jako trenerów.
Dlatego dziêki lekturze naszego artyku³u dowiecie siê miêdzy innymi:
 Czym jest ewaluacja?
 Kiedy podczas szkolenia pojawiaj¹ siê elementy ewaluacyjne?
 Kiedy mo¿na i warto stosowaæ ewaluacjê?
 Jakie s¹ podstawowe etapy procesu ewaluacji?
 Jakimi metodami mo¿na zbieraæ dane?
 Jak mo¿ecie analizowaæ zebrany materia³, a nastêpnie podsumowaæ go?
 Komu mo¿e siê przydaæ Wasze badanie i jego wyniki?
Mamy te¿ nadziejê, ¿e ten artyku³ bêdzie dla Was okazj¹ do pog³êbiania wiedzy
i zachêt¹ do doskonalenia umiejêtnoci potrzebnych w ewaluacji.

Ewaluacja jest w ka¿dym szkoleniu
Zapewne niemal wszyscy macie jakie dowiadczenia zwi¹zane z ewaluacj¹.
Przypuszczamy nawet, ¿e Wasze dowiadczenia ewaluacyjne s¹ znacznie wiêksze
ni¿ te zwi¹zane z wype³nianiem ankiety po szkoleniu. Wiele osób chocia¿ raz stawia³o
sobie pytania: Czy to, co robiê, ma sens? Czy w³aciwie wykonujê swoj¹ pracê? Czy
osi¹gam zamierzone cele? Co mogê zrobiæ, aby lepiej uczyæ, pracowaæ?. Taka refleksja to w zasadzie wstêp do ewaluacji.
Zwykle te¿, prowadz¹c szkolenia, podejmujecie dzia³ania, które maj¹ wiele
wspólnego z ewaluacj¹. Oto przyk³ady:
1. Przygotowujecie szkolenie. Najpierw zastanawiacie siê, co zrobiæ, aby szkolenie
by³o jak najlepsze. Odnosicie siê do wczeniejszych szkoleñ, przypominacie sobie,
jakie metody szczególnie siê sprawdzi³y, a wiêc analizujecie swoje dowiadczenia
i próbujecie je oceniæ (poddaæ ewaluacji).
2. Przy konstruowaniu programu szkolenia te¿ dokonujecie ewaluacji opracowanego materia³u. Zastanawiacie siê i oceniacie, czy cele zosta³y jasno sformu³owane
i czy treci s¹ adekwatne do celów albo czy planowane metody s¹ ró¿norodne, czy
program jest spójn¹, logiczn¹ ca³oci¹.
3. Podobnie w badaniu oczekiwañ uczestników, które zwykle prowadzicie na
pocz¹tku szkolenia, mo¿na znaleæ elementy ewaluacji. Dokonujecie oceny i porównania tego, co zaplanowalicie, w stosunku do tego, czego chcieliby siê nauczyæ
uczestnicy. Staracie siê okreliæ, w jakim stopniu program szkolenia mo¿e spe³niæ ich
oczekiwania.
4. Elementy ewaluacji stosujecie tak¿e, gdy obserwujecie uczestników podczas szkolenia. Gdy stoj¹c z boku, patrzycie, jak dyskutuj¹ w ma³ych grupach, gdy oceniacie,
jaka czêæ grupy anga¿uje siê w to, co aktualnie dzieje siê na szkoleniu  wówczas
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równie¿ wchodzicie na teren ewaluacji. Podobnie w czasie swobodnych rozmów
z uczestnikami, na przyk³ad podczas przerwy, zbieracie ich opinie, sugestie dotycz¹ce
poszczególnych æwiczeñ, analizujecie je i staracie siê wyci¹gaæ wnioski dotycz¹ce
ca³ego szkolenia  to tak¿e jest ewaluacja.
5. Pe³nicie tak¿e rolê ewaluatorów, robi¹c, a potem analizuj¹c notatki z przebiegu
szkolenia, oceniaj¹c stopieñ zrealizowania programu albo proces grupowy.
6. Elementem szkolenia, który ma charakter ewaluacyjny, jest te¿ jego podsumowanie, prowadzone na przyk³ad w formie tak zwanej rundki. Gdy stawiacie uczestnikom pytanie: Z czym wychodzicie ze szkolenia?, pytacie, czy Wasze szkolenie by³o
skuteczne i czy dowiedzieli siê czego nowego.
7. Omawiaj¹c szkolenie z innymi trenerami po jego zakoñczeniu, oceniacie jego
przebieg, zastanawiacie siê nad jego mocnymi i s³abymi stronami albo szukacie
rozwi¹zañ dotycz¹cych jego usprawnienia. To te¿ jest ewaluacj¹.
8. Równie¿ superwizja pracy trenera jest zewnêtrzn¹ form¹ ewaluacji, poniewa¿
superwizor obserwuje Wasz¹ pracê, udziela informacji zwrotnej i wspólnie z Wami
omawia obszary wymagaj¹ce doskonalenia.
Macie wiêc, jako trenerzy, czêsto do czynienia z ewaluacj¹ szkoleñ i wystêpujecie w roli ewaluatorów, choæ nie zawsze tak to okrelacie. Zachêcamy Was jednak
do uporz¹dkowania dowiadczeñ ewaluacyjnych i zdobycia wiedzy, która pozwoli Wam lepiej korzystaæ z tego narzêdzia.

Jak robiæ ewaluacjê? Zacznijmy od pocz¹tku
czyli od definicji ewaluacji. Jest ich wiele, jednak ta, która jest naszym zdaniem
najbardziej u¿yteczna, opisuje ewaluacjê jako systematyczne i jawne badanie
wartoci albo cech jakiego przedsiêwziêcia, na przyk³ad projektu czy
w³anie szkolenia, z punktu widzenia przyjêtych kryteriów1 . Badanie to
jest prowadzone w celu usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia przedmiotu badania.
Ewaluacja pozwala na okrelenie wartoci dzia³añ podejmowanych w projekcie czy podczas szkolenia na podstawie opinii badanych osób. Umo¿liwia te¿ poznanie kontekstu, w jakim prowadzicie szkolenie. To w³anie w ramach ewaluacji
poszukuje siê przyczyn sukcesów i pora¿ek szkolenia. Staracie siê okreliæ jego mocne i s³abe strony, jednoczenie  poprzez wnioski i rekomendacje  wskazujecie
obszary, które mo¿na doskonaliæ.

Ewaluacja szkoleñ
W artykule skoncentrujemy siê na takiej ewaluacji, gdy sami trenerzy badaj¹
jakoæ szkolenia, prowadz¹c ewaluacjê przede wszystkim na w³asne potrzeby2 .
Zaprezentujemy wiêc proces, w czasie którego systematycznie i w sposób
planowy uczycie siê, co w Waszej pracy dzia³a, a co nie dzia³a i dlaczego. Przedstawimy zatem sytuacjê, gdy Wy sami inicjujecie badanie, okrelacie jego
cele, kryteria i pytania, na które chcecie uzyskaæ odpowied. W takiej ewaluacji szkoleñ, któr¹ prowadz¹ sami trenerzy, to do Was nale¿y zebranie potrzebnych danych
1
Wiêcej o ewaluacji: http://www.pte.org.pl/x.php/1,155/O-ewaluacji.html albo: http://
www.ewaluacja.eu/evaluation.html

Ewaluacja projektów, zw³aszcza tych finansowanych ze rodków Unii Europejskiej, ma swoj¹
specyfikê i aby ukazaæ j¹ w sposób ca³ociowy, wymaga³aby opisania w innym artykule.

2
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oraz ich analiza, a tak¿e podsumowanie i sformu³owanie wniosków. Ale te¿ to Wy
sami korzystacie z rezultatów wykonanej pracy.
Ewaluacja prowadzona samodzielnie przez trenerów ma swoje mocne i s³abe
strony. Jej atutem jest przede wszystkim dog³êbna znajomoæ przedmiotu badania, jak¹ z za³o¿enia posiadacie. Podejmuj¹c takie badanie, mo¿ecie skupiæ siê
wy³¹cznie na istotnych dla Was zagadnieniach, dziêki czemu nie musicie prowadziæ
rozbudowanego badania, jakie by³oby wskazane na przyk³ad, gdybycie badali jakoæ innego, nie swojego szkolenia.
Natomiast najwiêksz¹ s³aboci¹ takiej ewaluacji jest trudnoæ w zachowaniu
bezstronnoci i dystansu wobec siebie oraz swojej pracy, a wiêc wobec badanego
szkolenia.
Ponadto, jeli ewaluacja nie jest dobrze zaplanowana i przygotowana, mo¿e
byæ znacznym obci¹¿eniem w pracy trenera podczas szkolenia. Dodatkow¹ pu³apk¹
jest lekcewa¿enie etapu analizy danych: zdarza siê niekiedy, ¿e ewaluatorzy poprzestaj¹ na przeprowadzeniu samych badañ i nie wyci¹gaj¹ z nich wniosków.
Ewaluacja mo¿e przynieæ korzyci, gdy jest rzetelnie prowadzona. Za rzetelna
i dobra ewaluacja jest wówczas, gdy spe³nione s¹ nastêpuj¹ce standardy3 :
 Gdy jest przydatna  dostarcza informacji, które bêd¹ mog³y zostaæ wykorzystane przez trenera prowadz¹cego szkolenie lub innych trenerów pracuj¹cych
z badan¹ grup¹ albo przez organizacjê zamawiaj¹c¹ szkolenie.
 Gdy jest wykonalna  badanie uwzglêdnia ramy czasowe, ograniczenia finansowe, dyspozycyjnoæ respondentów i dostêpnoæ róde³ danych. Wykonalnoæ
wi¹¿e siê tak¿e z zakresem i szczegó³owoci¹ prowadzonych dzia³añ badawczych.
Im wiêksze badanie, tym wiêcej wymaga czasu i pracy.
 Gdy jest etyczna. Ta cecha ewaluacji odnosi siê przede wszystkim do sposobu
pozyskiwania i wykorzystywania informacji oraz bezstronnoci trenerów, którzy jednoczenie wystêpuj¹ w roli ewaluatorów. Badanie nie powinno szkodziæ osobom
badanym.
 Gdy jest poprawna metodologicznie, co oznacza prowadzenie ewaluacji
wed³ug przyjêtych zasad zbierania danych po to, aby zapewniæ wysok¹ jakoæ
i wiarygodnoæ uzyskanych wyników.
Oprócz omówionych wy¿ej standardów o jakoci i rzetelnoci ewaluacji decyduje to, czy jest ona dzia³aniem systematycznym.
Oznacza to miêdzy innymi, ¿e dobra ewaluacja powinna siê sk³adaæ
z nastêpuj¹cych etapów:
1. Planowanie ewaluacji
2. Projektowanie ewaluacji
3. Gromadzenie i analiza danych
4. Podsumowanie wyników
5. Wykorzystanie wyników ewaluacji
W tej czêci przedstawimy szczegó³owo etapy badania. Mamy nadziejê, ¿e bêd¹
to dla Was przydatne wskazówki w dobrym przygotowaniu i przeprowadzeniu
ewaluacji Waszego szkolenia.
W ubieg³ym roku cz³onkowie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego opracowali szczegó³owe
standardy ewaluacji, zainteresowanych szczegó³ami zachêcamy do lektury: http://www.pte.org.pl/
x.php/1,167/Standardy.html
3
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ETAP I: Planujecie ewaluacjê
Pocz¹tek ewaluacji zbiega siê z rozpoczêciem prac nad przygotowaniem szkolenia. Z dowiadczenia wiemy, ¿e przygotowanie ewaluacji warto zacz¹æ od odpowiedzi na pytanie, czy jestecie gotowi na badanie jakoci w³asnej pracy i przeprowadzonego przez siebie szkolenia. Jest bowiem du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
zebrane wyniki poka¿¹ nie tylko Wasze atuty, ale te¿ obszary wymagaj¹ce doskonalenia  trudne sprawy, z którymi trzeba siê zmierzyæ. Zatem zastanówcie siê, czy
jestecie gotowi na informacjê zwrotn¹.
Oto lista pozosta³ych pytañ, na które powinnicie znaleæ odpowied
w pierwszym etapie ewaluacji, aby dobrze zaplanowaæ badanie:
1. Co chcecie poddaæ ewaluacji, co chcecie zbadaæ?
Badajcie wybrany aspekt Waszej pracy trenerskiej czy element programu szkolenia.
Nie da siê zbadaæ wszystkiego na raz, bez nara¿enia na szwank jakoci pracy szkoleniowej lub ewaluacyjnej. Ale te¿ nie ma sensu badaæ wszystkiego. To zajmuje zbyt
du¿o czasu i si³. £atwiej jest zrealizowaæ mniejsze badanie i potem, podczas kolejnych szkoleñ, zaj¹æ siê nastêpnym obszarem.
Badajcie wiêc to, co jest dla Was interesuj¹ce i przydatne, poniewa¿ wtedy bêdziecie mieli wiêcej serca i wiêcej zaanga¿owania w ewaluacjê i nie bêdziecie jej traktowaæ jak przys³owiowej kuli u nogi.
2. Kiedy przeprowadziæ ewaluacjê?
Ewaluacjê mo¿na i nale¿y prowadziæ na ró¿nych etapach szkolenia, o czym
wspomnia³ymy ju¿ wy¿ej. Konieczny jest jednak odpowiednie dobór czasu, w którym
najlepiej zbieraæ dane. Upewnijcie siê zatem, czy macie czas na zrobienie ewaluacji,
nie tylko np. podczas szkolenia, ale te¿ czy uda siê Wam znaleæ czas po szkoleniu,
aby spokojnie przeanalizowaæ wyniki i opracowaæ je tak, aby by³y dla Was przydatne.
3. Jakie wydarzenia zwi¹zane ze szkoleniem (np. spotkania z innymi tre-nerami,
superwizorem itp.) oraz które elementy, etapy szkolenia mo¿ecie wykorzystaæ do
zbierania danych?
Dopasujcie ewaluacjê do programu, specyfiki szkolenia. Mo¿ecie tu uwzglêdniæ
takie kwestie, jak:
 Jak d³ugo trwa szkolenie: czy jest jedno-, czy wielodniowe?
Im d³u¿sze jest szkolenie, tym wiêcej zagadnieñ jest do zbadania, tote¿ starannie
dobierajcie temat ewaluacji. Poza tym podczas d³ugiego, kilkudniowego szkolenia
nadarza siê wiêcej okazji do zbierania danych, co pozwala na urozmaicenie metod
ewaluacji.
 Czy grupa dobrze siê zna, czy te¿ uczestnicy spotykaj¹ siê po raz
pierwszy?
Jeli uczestnicy dobrze siê znaj¹, otwarcie komunikuj¹ siê miêdzy sob¹, mo¿na zbieraæ ich opinie w sposób bezporedni, np. poprzez wywiad grupowy, w którym nie
tylko mog¹ wypowiadaæ swoje osobiste zdanie na dany temat, ale maj¹ te¿
mo¿liwoæ skonfrontowania, przedyskutowania ró¿nych punktów widzenia. Jeli
natomiast grupa spotyka siê po raz pierwszy, uczestnicy mog¹ niechêtnie wypowiadaæ siê na forum i wtedy lepiej jest zbieraæ ich opinie w formie pisemnej (ankieta lub
na przyk³ad zbierania odpowiedzi na karteczkach).
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 Jakie metody szkoleniowe s¹ stosowane na szkoleniu?
Gdy podczas szkolenia dominuj¹ metody aktywne, mo¿na je wykorzystaæ tak¿e do
ewaluacji i poprosiæ na przyk³ad, aby uczestnicy w parach ocenili dany aspekt szkolenia, a potem zaprezentowali to na forum.
Mo¿na te¿ wykorzystaæ zasadê kontrastu: jeli w szkoleniu dominowa³ wyk³ad
i prezentacja multimedialna, spróbujcie w³¹czyæ do ewaluacji metodê aktywn¹, która
oprócz tego, ¿e pozwoli zebraæ potrzebne informacje, bêdzie te¿ elementem
energetyzuj¹cym uczestników.
 Czy szkolenie jest prowadzone przez jednego, czy przez dwóch trenerów?
Obecnoæ drugiego trenera pomaga w ewaluacji, poniewa¿ mo¿e on obserwowaæ Was, gdy prowadzicie szkolenia, albo dynamikê pracy grupy i na bie¿¹co udzielaæ informacji zwrotnej.
Starajcie siê prowadziæ ewaluacjê systematycznie i stopniowo podczas ca³ego
szkolenia, a nie na przyk³ad dopiero pod koniec szkolenia, czy w ogóle pod koniec
ca³ego cyklu szkoleñ, poniewa¿ dziêki temu mo¿ecie na bie¿¹co zbieraæ informacje
i dziêki nim doskonaliæ swoj¹ pracê. Pragniemy tu jednak zaznaczyæ, ¿e moment
prowadzenia ewaluacji nie jest obojêtny wobec uzyskanych wyników. Na przyk³ad
pod koniec szkolenia uczestnicy czuj¹ siê zintegrowani i mog¹ ³atwiej wyra¿aæ swoje opinie. Ale te¿ z drugiej strony zwykle spiesz¹ siê do domu i udzielaj¹ doæ
pobie¿nych odpowiedzi na pytania ewaluacyjne (zw³aszcza w ankietach).
Trudno jest nam podaæ uniwersalny sposób, jak rozwi¹zywaæ tego rodzaju
dylematy, poniewa¿ sposób prowadzenia ewaluacji w du¿ym stopniu zale¿y od tak
zwanej specyfiki szkolenia. Zachêcamy jednak do poszukiwania optymalnych dla
Was sposobów ewaluacji, dziêki czemu stopniowo nabierzecie wprawy, wypracujecie swoje osobiste procedury i znajdziecie ulubione sposoby badania jakoci.
Najwa¿niejsze jest, aby ewaluacja wpiera³a Was w rozwoju i pomaga³a w pracy,
a nie by³a niepotrzebnym utrudnieniem.
4. Jakie metody zamierzacie zastosowaæ w ewaluacji (dostosowane
do specyfiki grupy szkoleniowej, do zasobów czasowych oraz do
Waszych umiejêtnoci i mo¿liwoci w zakresie ewaluacji)?
Warto wpleæ ewaluacjê w szkolenie i planowane æwiczenia. Jeli na przyk³ad pod
koniec danego modu³u szkolenia planujecie tak zwan¹ rundkê, mo¿ecie wykorzystaæ j¹ do celów ewaluacyjnych. Starajcie siê wtedy tak sformu³owaæ pytanie do
uczestników, aby ich wypowiedzi s³u¿y³y badaniu jakoci. Jeli zadacie uczestnikom
pytanie otwarte z czym wychodzicie?, uzyskacie z pewnoci¹ ró¿norodne i dowolne
odpowiedzi, które niekoniecznie pomog¹ Wam ustaliæ, czy podczas szkolenia skutecznie przekazalicie wiedzê lub umiejêtnoci. Jeli celem Waszej ewaluacji jest
zbadanie skutecznoci, lepiej zadaæ pytanie w sposób bardziej precyzyjny, na
przyk³ad: czego dowiedzielicie siê/nauczylicie na szkoleniu?, poniewa¿ dziêki temu
dowiecie siê tego, na czym Wam zale¿y.
5. Jakie materia³y, pomoce bêd¹ potrzebne do przeprowadzenia ewaluacji?
Papier, d³ugopis (ew. komputer) i dyktafon to standardowe narzêdzia. Jeli ewaluacja wpleciona jest w program szkolenia, zestaw materia³ów potrzebnych do
ewaluacji zwykle jest podobny do tego, którego u¿ywacie podczas szkolenia, chyba ¿e zaplanujecie techniki ewaluacji, wymagaj¹ce specjalnej oprawy, jak np. wydrukowane wczeniej arkusze ewaluacyjne albo kredki do rysunków, które w ramach
ewaluacji bêd¹ robiæ uczestnicy.
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5. Czy bêdzie potrzebna pomoc innych osób, jeli tak, to w jakim zakresie?
Ewaluacja nie jest ³atwym zadaniem, zw³aszcza gdy ³¹czycie prowadzenie szkolenia
z badaniem. Dlatego w³¹czajcie uczestników oraz innych trenerów w zbieranie
danych (jeli prowadzicie szkolenie z ko-trenerem). Bêdzie to dla Was du¿ym
u³atwieniem organizacyjnym i pozwoli zebraæ bardziej u¿yteczne dane.
Oto parê rad, jak mo¿na zaanga¿owaæ inne osoby w proces badawczy:
 Poinformowaæ na pocz¹tku szkolenia (na przyk³ad, gdy prezentujecie program
szkolenia), ¿e zamierzacie prowadziæ jego ewaluacjê. Warto te¿ podkreliæ, czemu
ma s³u¿yæ ewaluacja, jakie korzyci mo¿e przynieæ.
 Podaæ krótko, jakie obszary chcecie zbadaæ, jakie pytania stawiacie sobie w tym
badaniu. Dziêki temu uczestnicy bêd¹ w pewnym sensie wyczuleni na to, co bêdzie
siê dzia³o w czasie szkolenia i co mo¿e byæ istotne w ewaluacji.
 Zachêciæ uczestników i ewentualnych ko-trenerów do dzielenia siê opiniami i upewniæ siê, czy nie maj¹ nic przeciwko temu. Mo¿na to te¿ zawrzeæ w kontrakcie i w ten
sposób podpowiedzieæ, kiedy mog¹ to zrobiæ i w jakiej formie.
 Warto te¿ przypominaæ o ewaluacji w trakcie szkolenia, zdarzaj¹ siê bowiem uczestnicy, którzy chêtnie na bie¿¹co dziel¹ siê swoimi spostrze¿eniami.
 Zbieraæ dane do ewaluacji zgodnie z ustalonymi zasadami. Jest to nie tylko kwestia
organizacyjna, lecz tak¿e etyczna.
7. Czy potrzebujecie pomocy w analizie zebranych danych?
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e podczas szkolenia przeprowadzicie ankietê ewaluacyjn¹,
a póniej bêdziecie musieli zebraæ wyniki i przedstawiæ je w formie wykresów (na
przyk³ad takie s¹ wymagania w projekcie, w którym prowadzicie cykl szkoleñ). Jeli
nie macie dowiadczenia w opracowaniu danych statystycznych  spróbujcie zawczasu znaleæ osobê, która zrobi to dla Was. Mo¿e siê to wi¹zaæ z zaplanowaniem
wynagrodzenia dla osoby opracowuj¹cej wyniki, chyba ¿e na przyk³ad w Waszej
organizacji znajdzie siê chêtny wolontariusz posiadaj¹cy odpowiednie kompetencje.
Ten etap ewaluacji jest wa¿ny i naprawdê warto go zaplanowaæ. Odnosi siê to
miêdzy innymi do du¿ych projektów szkoleniowych, gdy jest wiele szkoleñ, wielu
uczestników i potrzebne s¹ zbiorcze zestawienia do sprawozdania z realizacji projektu.
Zwykle jednak jeli robicie ankietê na swoim szkoleniu, nie prowadzicie skomplikowanej analizy wyników. Trenerzy traktuj¹ ankiety raczej jak ród³o opisowych
informacji: sprawdzaj¹, jakie problemy lub rekomendacje zosta³y zasygnalizowane
w otwartych odpowiedziach i jaka jest ogólna tendencja ocen dotycz¹cych szkolenia (np. licz¹, ile osób ocenia szkolenie dobrze, a ile le i dlaczego). Do tego nie
trzeba u¿ywaæ komputera, wystarczy zaznaczaæ kolejne odpowiedzi przy ka¿dym
pytaniu i w ten sposób na jednym arkuszu zebraæ odpowiedzi wszystkich uczestników, a nastêpnie je zsumowaæ.
8. Kto mo¿e byæ zainteresowany wynikami ewaluacji?
To równie¿ zale¿y od specyfiki szkolenia oraz od tego, jaki zakres ewaluacji planujecie. Zebrane wyniki mo¿ecie przekazaæ uczestnikom szkolenia, jeli prowadzicie cykl
szkoleñ dla tej samej grupy. W ten sposób udowodnicie osobom, które bra³y udzia³
w szkoleniu, ¿e ich informacje by³y Wam potrzebne, a ponadto ¿e liczycie siê z ich
zdaniem, modyfikuj¹c program szkolenia zgodnie z zasygnalizowanymi w ewaluacji oczekiwaniami.
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Wyniki Waszej ewaluacji mog¹ te¿ s³u¿yæ innym trenerom, którzy z Wami
wspó³pracuj¹ lub prowadz¹ podobne szkolenia  bêd¹ wiedzieli na co zwracaæ
uwagê, co siê uda³o, a co nie i dlaczego. W pewnym stopniu rezultatami mo¿e byæ
zainteresowana organizacja zlecaj¹ca szkolenie, zw³aszcza jeli musi zdaæ relacjê
instytucji grantodawczej z prowadzonych dzia³añ. Wyniki ewaluacji s¹ czêsto wykorzystywane do sprawozdañ z projektu, w ramach którego odbywaj¹ siê szkolenia.
8. W jakiej formie i komu bêd¹ przedstawione wyniki?
To, jak zaprezentujecie wyniki badania, zale¿y od tego, kto jest ich odbiorc¹. Fakt,
czy przygotowujecie podsumowanie ewaluacji tylko dla siebie, czy dla grantodawcy, ma tu zasadnicze znaczenie. Jeli ewaluacja szkolenia jest prowadzona przez
zewnêtrznych badaczy, najczêstsz¹ form¹ prezentacji efektów jest d³u¿szy lub krótszy raport. Jeli za ewaluacjê robicie sami dla siebie, nie macie obowi¹zku opracowania takiego dokumentu, ale zachêcamy do tego, abycie jednak podsumowali
badanie. Wystarczy jedna strona uporz¹dkowanych notatek, gdzie zapiszecie cel
ewaluacji oraz g³ówne wyniki, a tak¿e sukcesy badania i jego trudnoci.
Im szybciej po szkoleniu opracujecie wyniki, tym wiêksz¹ bêd¹ mia³y one wartoæ, poniewa¿ na wie¿o bêdziecie pamiêtaæ wiêcej szczegó³ów.

ETAP II: Projektujecie badanie

Szycie na miarê to doæ czêsto u¿ywane okrelenie w kontekcie szkoleñ i ewaluacji, jako ¿e trafnie ilustruje ono, czym jest etap projektowania badania. Projektuj¹c
ewaluacjê, okrelacie, co dok³adnie chcecie zbadaæ, pod jakim k¹tem zamierzacie
oceniaæ Wasze szkolenie i jakie metody bêd¹ u¿yte. Ponadto staracie siê dopasowaæ ewaluacjê do programu szkolenia, maj¹c przy tym na wzglêdzie fakt, aby ewaluacja pozwoli³a Wam zebraæ przydatne dane.

Okrelenie celu badania

Przede wszystkim w opracowywaniu koncepcji ewaluacji niezbêdne jest ustalenie celu badania i postawienie g³ównych pytañ, na które chcielibycie znaleæ
odpowied. Oto przyk³adowe cele ewaluacji, jakie mo¿ecie sobie postawiæ, badaj¹c
jakoæ Waszych szkoleñ:
 poznanie rezultatów szkolenia,
 zbadanie, czy warto realizowaæ program szkolenia w danej formie,
 zbadanie s³abych i mocnych stron szkolenia.
Mo¿ecie te¿ sformu³owaæ inny cel ewaluacji, kieruj¹c siê przede wszystkim tym,
aby ewaluacja by³a przydatna i aby da³o siê j¹ wykonaæ.

Wybór kryteriów

To samo przedsiêwziêcie mo¿e byæ ró¿nie oceniane zale¿nie od tego, jakie kryteria s¹ brane pod uwagê. Na przyk³ad szkolenie mo¿e mieæ dla uczestników du¿¹
wartoæ ze wzglêdu na atrakcyjne elementy zwi¹zane z jego organizacj¹ (³adne
otoczenie, smaczne posi³ki, kolorowe materia³y), ale mo¿e mieæ jednoczenie nisk¹
wartoæ z uwagi na jego ma³¹ skutecznoæ lub adekwatnoæ do potrzeb uczestników. W ewaluacji konieczne jest wiêc ustalenie kryteriów, które bêd¹ s³u¿y³y okreleniu wartoci prowadzonych dzia³añ. Zanim przyst¹picie do badania wartoci szkolenia oraz do poszukiwania sposobów jego doskonalenia, powinnicie podj¹æ decyzjê, pod jakim k¹tem zamierzacie to szkolenie zbadaæ.
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Oto przyk³adowe kryteria, które mo¿ecie stosowaæ w ewaluacji Waszych szkoleñ:
1. Skutecznoæ  obejmuje pytania o stopieñ osi¹gniêcia zak³adanych celów szkolenia, o to czy zastosowane metody sprzyja³y realizacji celów szkolenia oraz o wp³yw
czynników zewnêtrznych na efekty szkolenia.
Przyk³adowe pytania, które pozwalaj¹ ewaluowaæ pod k¹tem jego skutecznoci:
 W jakim stopniu zak³adane cele szkolenia zosta³y osi¹gniête?
 Które z u¿ytych metod, æwiczeñ okaza³y siê najbardziej skuteczne (najlepiej
przyczyni³y siê do realizacji za³o¿onego celu)?
 Czy mo¿na osi¹gn¹æ lepsze rezultaty przy u¿yciu innych metod, æwiczeñ, a jeli tak
 to jakich?
 Czy podczas szkolenia wyst¹pi³y czynniki, które mog³y mieæ wp³yw na osi¹ganie
celów szkolenia?
2. Wydajnoæ (efektywnoæ)  bada zale¿noci miêdzy nak³adami, kosztami, zasobami (finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi) a osi¹gniêtymi efektami szkolenia.
Przyk³adowe pytania, które odnosz¹ siê do wydajnoci:
 W jakim stopniu mo¿liwe by³oby osi¹gniêcie zak³adanych celów szkolenia ni¿szym
kosztem?
 Czy mo¿liwe by³o osi¹gniêcie lepszych lub takich samych efektów przy u¿yciu
mniejszych zasobów?
3. U¿ytecznoæ  rozumiana jest jako zgodnoæ celów i zastosowanych metod
szkolenia w stosunku do potrzeb uczestników.
Przyk³adowe pytania, które pozwalaj¹ badaæ szkolenie pod k¹tem jego u¿ytecznoci:
 W jakim stopniu szkolenie spe³ni³o potrzeby i oczekiwania uczestników?
 Czy zak³adane i nieoczekiwane rezultaty szkolenia by³y satysfakcjonuj¹ce dla uczestników?
 Czy uczestnicy bêd¹ mogli zastosowaæ zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoci w swoich
miejscach pracy? Co mo¿e mieæ wp³yw na ich zastosowanie?

Okrelenie pytañ kluczowych

Gdy ustalicie kryteria ewaluacji, czas na sformu³owanie pytañ kluczowych.
Wybór pytañ wywodz¹cych siê bezporednio z poszczególnych kryteriów s³u¿y
wyznaczeniu zakresu ewaluacji. Radzimy, abycie wybrali kilka pytañ i tylko na nie
poszukiwali odpowiedzi, poniewa¿ wówczas lepiej mo¿ecie poznaæ przedmiot
badania.

Oto przyk³adowe pytania kluczowe:
 W jakim stopniu uda³o siê osi¹gn¹æ zak³adane rezultaty szkolenia?
 Jakie dodatkowe rezultaty zosta³y osi¹gniête?
 Jakie czynniki pomaga³y, a jakie utrudnia³y w osi¹ganiu celów szkolenia?
 Jakie kroki by³y podejmowane, by radziæ sobie z trudnociami? W jakim stopniu
by³y one skuteczne?
 Jakie dobre praktyki mo¿na wskazaæ w obszarze organizacji/realizacji szkolenia?
 Jak w przysz³oci mo¿na przeciwdzia³aæ trudnociom na szkoleniu?
Pytania kluczowe maj¹ charakter ogólny i w takiej formie zwykle nie zadajecie
ich uczestnikom szkolenia. S¹ one raczej drogowskazami, które z jednej strony
wyznaczaj¹ ramy badania, a z drugiej u³atwiaj¹ okrelenie szczegó³owych pytañ
badawczych do wykorzystania w narzêdziach badawczych.
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Ostateczny wybór pytañ, które zastosujecie w ewaluacji zale¿eæ powinien od:
 Waszych potrzeb poznawczych (czego chcecie siê dowiedzieæ),
 celu badania,
 kryteriów, które zadecydowalicie siê zastosowaæ,
 tego, czy odpowied na te pytania bêdzie dla Was u¿yteczna i faktycznie wymaga
przeprowadzenia badania (s³owem: nie warto zadawaæ pytañ oczywistych),
 tego, czy podczas ewaluacji szkolenia mo¿liwe bêdzie rzetelne odpowiedzenie
na to pytanie (czy bêdzie mo¿na zastosowaæ odpowiednie metody i czy od strony
organizacji i czasu szkolenia bêdzie to mo¿liwe).
Radzimy przy tym, abycie przy okazji formu³owania pytañ kluczowych notowali wszystkie pytania, które przychodz¹ Wam do g³owy i które odnosz¹ siê do pytañ
kluczowych. Mog¹ one przydaæ siê na etapie tworzenia narzêdzi badawczych, gdy
stawiacie pytania bardziej szczegó³owe.

Wskaniki

Kryteria i pytania kluczowe nadaj¹ kierunek ewaluacji, któr¹ bêdziecie prowadziæ i zarazem przygotowuj¹ pole do opracowania wskaników. To w³anie jest
kolejny krok w tworzeniu projektu ewaluacji.
Wskanik w najkrótszej definicji mo¿na okreliæ jako znak obecnoci lub nieobecnoci badanego pojêcia4 . Wskanik musi przekazywaæ jednoznaczne informacje w sposób zrozumia³y zarówno dla osób, które go sformu³owa³y (bycie po
jakim czasie wiedzieli, co mielicie na myli), jak i dla innych osób, na przyk³ad
wspó³pracuj¹cych z Wami trenerów prowadz¹cych podobne szkolenia.
Informacja dostarczona przez wskanik mo¿e byæ miar¹ faktów (np. liczba osób
bior¹cych udzia³ w szkoleniu) lub miar¹ opinii (np. stopieñ satysfakcji uczestników
z udzia³u w szkoleniu). Wskaniki mo¿na te¿ rozró¿niæ na ilociowe (liczba æwiczeñ,
w których uczestnicy szkolenia mogli doskonaliæ dan¹ umiejêtnoæ) i na jakociowe
(zadowolenie uczestników z udzia³u w szkoleniu). Jeszcze inaczej mo¿na podzieliæ
wskaniki na obiektywne (liczba godzin szkoleniowych) albo subiektywne (deklaracje uczestników, ¿e szkolenie pozwoli³o im zdobyæ wiedzê czy nowe umiejêtnoci).
Dobór wskaników do Waszego badania mo¿e opieraæ siê na intuicji i dowiadczeniu, ale powinien te¿ daæ siê obiektywnie zweryfikowaæ  to znaczy, ¿e inne
osoby powinny móc podobnie zdefiniowaæ zagadnienie, które badacie i wyci¹gn¹æ
podobne wnioski z analizy tego samego materia³u. Warto wiêc na tym etapie
wspó³pracowaæ na przyk³ad z innymi trenerami, aby podczas burzy mózgów
wypracowaæ listê wskaników.
Do czego potrzebne s¹ wskaniki w ewaluacji? Przede wszystkim do
rzetelnego zbierania potrzebnych informacji. Jeli w ankiecie zapytacie uczestników
o to, czy szkolenie by³o skuteczne, otrzymacie doæ ogóln¹ odpowied, byæ mo¿e
od ka¿dego inn¹, bo ka¿dy mo¿e zrozumieæ co innego przez skutecznoæ. Jeli za
bêdziecie badaæ opinie na temat skutecznoci szkolenia za pomoc¹ bardziej
szczegó³owych pytañ, wówczas odpowiedzi badanych te¿ bêd¹ bardziej
szczegó³owe, a przez to u¿yteczne.
Niezbêdne jest zatem prze³o¿enie ogólnego pojêcia na konkretne wskazówki
lub inaczej  dowody skutecznoci szkolenia. Oto kilka podpowiedzi:
Wskaniki s¹ niezbêdne do wysuwania wiarygodnych wniosków z ewaluacji,

4
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Wiêcej o wskanikach m.i. w: E. Babbie, Badania spo³eczne w praktyce, PWN, s.144 i nast.

Tab. 1. Wskaniki

na przyk³ad mo¿na dziêki nim dok³adnie okreliæ, w jakich obszarach szkolenie by³o
dobre, a w jakich wymaga dopracowania.
Podsumowuj¹c, wskanik powinien:
 odnosiæ siê do za³o¿eñ i realizacji dzia³añ podczas szkolenia (np. do æwiczeñ
i planowanych form aktywnoci uczestników);
 odnosiæ siê do dzia³añ zaplanowanych na szkoleniu i do spodziewanych rezultatów szkolenia (np. umiejêtnoci uczniów realizuj¹cych projekt);
 byæ jasno okrelony;
 umo¿liwiaæ zbadanie (zmierzenie lub opisanie) zmian dokonanych dziêki szkoleniu.

ETAP III: Zbieracie dane
W ewaluacji stosuje siê cztery podstawowe metody to¿same z metodami wykorzystywanymi miêdzy innymi w socjologii. S¹ to:
 ankieta,
 obserwacja,
 wywiad,
 analiza dokumentów.
Jest to najbardziej podstawowy podzia³ metod, ale w ramach ka¿dej z nich
istniej¹ ró¿norodne techniki. Zwykle te¿ na potrzeby poszczególnych badañ ewaluacyjnych tworzone s¹ konkretne narzêdzia.
Przed omówieniem podstawowych sposobów zbierania danych w ewaluacji
proponujemy krótkie wprowadzenie teoretyczne, które pozwoli Wam
uporz¹dkowaæ wiedzê o takich pojêciach, jak metody, techniki i narzêdzia5 .
Metoda rozumiana jest jako zespó³ teoretycznie uzasadnionych dzia³añ koncepcyjnych i instrumentalnych, które obejmuj¹ ca³oæ postêpowania badacza, czyli
w tym przypadku trenera, który prowadzi ewaluacjê.
Wiêcej na temat metod stosowanych w socjologii znajdziecie m.in. w: S. Nowak, Metodologia
badañ spo³ecznych, Warszawa, PWN, 2007

5
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Techniki to czynnoci wynikaj¹ce z doboru odpowiedniej metody. Czynnoci
te s¹ podrzêdne w stosunku do metody, maj¹ wê¿szy zakres ni¿ metoda. Technika
badawcza ogranicza siê do pojedynczych czynnoci podejmowanych podczas badania.
Narzêdzie badawcze jest przedmiotem s³u¿¹cym do realizacji wybranej techniki badawczej, czyli do technicznego gromadzenia danych z badañ.
Aby lepiej zobrazowaæ omawiane pojêcia, pos³u¿ymy siê przyk³adami:

Tab. 2. Metody, techniki, narzêdzia

Metody stosowane w ewaluacji mo¿na podzieliæ na ilociowe i jakociowe.
Metody ilociowe ukierunkowane s¹ na badanie i wyjanianie rzeczywistoci za pomoc¹ liczb  pozwalaj¹ ustaliæ, jak czêsto i w jakim stopniu okrelone opinie,
fakty, zjawiska wystêpuj¹ w badanej zbiorowoci oraz jakie s¹ zale¿noci pomiêdzy
ró¿nymi zmiennymi i ich wartociami. Metody ilociowe wymagaj¹ zestandaryzowanych narzêdzi badawczych (np. ankiet), które ujednolicaj¹ formê kontaktu z respondentami. W ten sposób pozwalaj¹ na uzyskanie jednoznacznych i konkretnych
(acz niepog³êbionych) odpowiedzi na pytania badawcze.
Natomiast metody jakociowe s³u¿¹ poznaniu, opisowi i wyjanieniu
ró¿norodnoci zjawisk, zrozumieniu motywów postêpowania, pozwalaj¹ te¿
na poznanie i zinterpretowanie ukrytych przekonañ i emocji osób badanych. Ich
cech¹ jest nakierowanie na informacje i opinie pochodz¹ce od pojedynczych osób
lub ma³ych grup, dobranych w sposób celowy, podporz¹dkowany w¹skiemu zwykle
tematowi badawczemu. Zasad¹ jest stosowanie niestandaryzowanych narzêdzi
Ankieta audytoryjna  polega na zebraniu w jednym pomieszczeniu wybranej lub wylosowanej
grupy osób i rozdaniu im ankiet do wype³nienia. Ewaluator w takiej sytuacji nie przeprowadza
ankiety osobicie z ka¿dym respondentem ani nie odczytuje pytañ, a jedynie podaje cel prowadzonych badañ i ewentualnie t³umaczy, jak ankietê nale¿y wype³niæ. W odró¿nieniu od innych
technik ankietowych, w tym przypadku uzyskuje siê prawie stuprocentowy zwrot wype³nionych
ankiet.
6
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badawczych (np. ogólnego scenariusza wywiadu, elastycznych dyspozycji do dyskusji czy indywidualnych obserwacji).
Poni¿ej omawiamy, jakie metody warto zastosowaæ dla zebrania potrzebnych
informacji oraz na jakie pytania mo¿na uzyskaæ odpowiedzi, stosuj¹c konkretne
metody badawcze.

Ankieta

Jedn¹ z zalet ankiety jest mo¿liwoæ uzyskania informacji o tym, jak du¿a czêæ
uczestników ma okrelone opinie na temat wa¿nych dla Was aspektów szkolenia.
Ponadto w przypadku ankiet wype³nianych samodzielnie uczestnicy maj¹ mo¿liwoæ
zachowania wiêkszej anonimowoci, co mo¿e daæ im wiêksze poczucie bezpieczeñstwa i sk³oniæ do udzielania bardziej szczerych odpowiedzi. Kolejnym atutem
jest mo¿liwoæ zebrania danych od du¿ej grupy osób w stosunkowo krótkim czasie
(zw³aszcza w porównaniu do metod jakociowych).
Ankieta ma zastosowanie na przyk³ad wówczas, gdy szkolenie jest czêci¹ wiêkszego projektu i w szkoleniach bierze udzia³ du¿a grupa uczestników, w ró¿nych
grupach. Wtedy ankieta pozwala na zebranie liczbowych danych i wyci¹ganie
wniosków dotycz¹cych ca³ej populacji. Jednoczenie ta sama ankieta stosowana
w ro¿nych grupach szkoleniowych tego samego projektu umo¿liwia dokonywanie
porównañ miêdzy tymi grupami, np. gdy chcecie porównaæ prowadzenie tego
samego szkolenia przez tê sam¹ osobê, ale w ró¿nych kontekstach (ró¿ne grupy,
ró¿ne miejsca realizacji szkolenia).
S³aboci¹ ankiety jest natomiast to, ¿e za jej pomoc¹ trudno jest zebraæ
pog³êbione opinie i okreliæ charakter zjawisk. Stosuj¹c j¹, nie bêdziecie mogli zebraæ dodatkowych informacji czy poprosiæ na bie¿¹co o wyjanienie, co kto mia³
na myli, i o uzupe³nienie odpowiedzi.
Ponadto liczba ankiet na szkoleniach jest tak du¿a, ¿e uczestnicy mog¹ byæ po
prostu niechêtni kolejnym ankietkom i przez to nie wype³niaæ ich rzetelnie. Ankiety
czêsto wymagaj¹ te¿ dalszego opracowania, czyli zakodowania i policzenia odpowiedzi, a wiêc powiêcenia na to czasu po szkoleniu. Tym samym dok³adne wyniki s¹
znane póniej, po zakoñczeniu szkolenia, a przez to staj¹ siê mniej przydatne.
Przygotowanie dobrej ankiety jest, wbrew pozorom, sztuk¹. Nie ma te¿ jednej
uniwersalnej ankiety, któr¹ da³oby siê zbadaæ jakoæ ró¿nych szkoleñ. I prawdê
mówi¹c, le przygotowana ankieta rzadko zbiera istotne, potrzebne dane. Tote¿
raczej poprocie socjologa o pomoc albo chocia¿ starajcie siê pog³êbiæ wiedzê
o konstruowaniu ankiet7 .

Obser wacja

Podstawow¹ zalet¹ obserwacji jest jej bezporednioæ. Podczas obserwacji macie mo¿liwoæ dokonania ogl¹du sytuacji i poznania kontekstu dzia³añ tu i teraz.
Informacje o szkoleniu pochodz¹ce z obserwacji s¹ wiarygodne, poniewa¿ jako trenerzy widzicie to, co siê dzieje, a nie tylko s³yszycie czy te¿ czytacie relacje innych osób.
Jednak obserwacja  jak ka¿da metoda  ma ograniczenia. Trudno jest prowadziæ rzeteln¹ obserwacjê równolegle z prowadzeniem szkolenia. I w zasadzie jest
ona wykonalna wówczas, gdy szkolenie prowadz¹ dwie osoby.
W uproszczeniu obserwacjê mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce etapy:
 postrzeganie,
 gromadzenie,
 interpretowanie.
7

Np. Podrêcznik socjologicznych badañ ankietowych, praca zbior., Warszawa, IFiS PAN, 1992
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Pierwszy etap dotyczy obserwowania wybranego wycinka rzeczywistoci (w
Waszym przypadku  elementu szkolenia) zgodnie z postawionym celem ewaluacji. Etap gromadzenia oznacza utrwalenie, zapisanie zebranych danych, które
w kolejnym etapie bêdziecie analizowaæ i interpretowaæ.
Obserwacja podczas szkolenia dobrze sprawdza siê przy rozpoznawaniu zachowañ uczestników w naturalnych dla nich warunkach. Wa¿ne jest jednak, aby
by³a to obserwacja celowa, czyli nastawiona na cel badania, poniewa¿ wtedy bêdziecie koncentrowaæ siê na wybranych elementach, a nie na obserwowaniu wszystkich i wszystkiego, co siê aktualnie dzieje. Zwykle prowadzicie obserwacjê swobodn¹, bez przygotowanych wczeniej kategorii, przygl¹daj¹c siê na przyk³ad pracy w grupach. I na tej podstawie wyci¹gacie na bie¿¹co wnioski.
Zachêcamy, bycie spróbowali przygotowaæ sobie arkusz obserwacji, odnosz¹cy
siê na przyk³ad do programu Waszego szkolenia i celu badania. I dodatkowo, o ile
to mo¿liwe, robili na bie¿¹co notatki z tego, co zaobserwujecie w trakcie. Okazaæ
siê wtedy mo¿e, ¿e otrzymacie du¿o wiêcej ciekawych wniosków, które przydatne
bêd¹ nie tylko w czasie szkolenia, ale te¿ raz zapisane, przydadz¹ siê do planowania
i prowadzenia kolejnych szkoleñ.
Proponowana struktura notatki z obserwacji:
 miejsce i czas obserwacji,
 cel obserwacji i pytania, na jakie chcecie znaleæ odpowied,
 wydarzenie, element szkolenia, w którym bierzecie udzia³ i prowadzicie
obserwacjê,
 kto bra³ udzia³ w tej czêci szkolenia (jakie osoby, ile osób),
 znaczenie obserwowanego æwiczenia dla uczestników (ich odczucia,
opinie na ten temat),
 komentarze osoby obserwuj¹cej (spisywane na bie¿¹co).
Zdarza siê, ¿e podczas szkolenia u¿ywacie kamery, na przyk³ad aby udokumentowaæ æwiczenie wykonane przez uczestników. Ta sama kamera mo¿e te¿ s³u¿yæ
ewaluacji, zw³aszcza w prowadzeniu obserwacji wybranych czêci szkolenia. Nagranie jest dobrym materia³em do analizy na przyk³ad skutecznoci szkolenia  czy
uczestnicy nabyli i podczas æwiczeñ stosuj¹ umiejêtnoci, które zak³adane by³y
w programie.
Z drugiej jednak strony wymaga to przygotowania sprzêtu i przede wszystkim
uprzedzenia uczestników o planowanym badaniu, poinformowania ich o celu
nagrania i uzyskania ich zgody. Stosowanie kamery mo¿e tak¿e wp³ywaæ na to, co
mówi¹ uczestnicy i jak siê zachowuj¹, a tym samym zak³ócaæ przebieg szkolenia.
Ponadto jeli u¿ywacie kamery, wa¿ne jest te¿ zapewnienie sobie czasu na to,
aby póniej, w spokoju obejrzeæ zarejestrowany materia³.
Obserwacjê mo¿na równie¿ w³¹czyæ do przebiegu szkolenia, gdy stosujecie na
przyk³ad metodê akwarium8 . Wówczas w prowadzeniu obserwacji mog¹ pomóc
Wam sami uczestnicy, poniewa¿ ich rol¹ bêdzie miêdzy innymi dzielenie siê
spostrze¿eniami i wyci¹ganie wniosków. Warto jednak przygotowaæ wyrane wskazówki dla obserwatorów, wtedy ³atwiej im bêdzie koncentrowaæ siê na danym
zagadnieniu.
Metoda akwarium polega na tym, ¿e kilka osób siedzi w krêgu i wykonuje zadane æwiczenie, np.
prowadzi dyskusjê na okrelony temat. Pozosta³e osoby siedz¹ wokó³ nich i obserwuj¹ przebieg
æwiczenia, aby póniej podzieliæ siê swoimi spostrze¿eniami.
8

102

Wywiad

Zbieranie danych poprzez systematyczn¹ obserwacjê nie zawsze jest mo¿liwe,
poniewa¿ trudno jest wystêpowaæ w dwóch rolach jednoczenie  trenera i badacza. Ale wtedy mo¿ecie przeprowadziæ wywiady i odwo³aæ siê do dowiadczeñ
uczestników. Wywiady (indywidualne czy grupowe) warto stosowaæ miêdzy innymi dlatego, ¿e umo¿liwiaj¹ otrzymywanie szczegó³owych, pog³êbionych informacji. Rozmowy takie daj¹ Wam mo¿liwoæ spojrzenia na szkolenie z ró¿nych perspektyw, na przyk³ad poszczególnych uczestników czy organizatorów. Zalet¹ wywiadów jest te¿ to, ¿e w trakcie mo¿na zadawaæ dodatkowe pytania, jeli pojawi siê
taka koniecznoæ. W wywiadzie macie mo¿liwoæ elastycznego podejcia do
narzêdzia, czyli scenariusza wywiadu i kierowania rozmowy tak¿e w innym kierunku
ni¿ jest to pierwotnie wyznaczone. Taka elastycznoæ niekiedy jest potrzebna, na
przyk³ad gdy dla rozmówcy wa¿ne s¹ inne zagadnienia, ni¿ za³o¿ylicie. To jednak
jest te¿ pu³apka wywiadu  ³atwo uciec w dygresjê i odejæ od wyznaczonego celu
badania.
Dobór techniki badawczej, czyli to, jakiego rodzaju wywiad przeprowadzicie,
zale¿y zwykle od celu badania i pytañ kluczowych, na które chcecie uzyskaæ odpowiedzi, ale te¿ od kontekstu szkolenia. Czasem nadarza siê okazja, ¿e podczas przerwy
na kawê wywi¹¿e siê rozmowa z uczestnikiem dotycz¹ca jakoci szkolenia. Albo
w trakcie szkolenia planujecie dyskusjê na forum ca³ej grupy. Tego rodzaju sytuacje
s¹ dobr¹ okazj¹, aby zapytaæ o kwestie istotne z punktu widzenia ewaluacji, i nie
wymagaj¹ od Was prowadzenia dodatkowych czynnoci.

Analiza dokumentów

Ostatni¹ z podstawowych metod badawczych jest analiza dokumentów. Wybór
dokumentów, podobnie jak w innych przypadkach, zale¿y przede wszystkich od
tego, jaki jest cel Waszego badania i na jakie pytania ewaluacyjne chcecie znaleæ
odpowied. Dokumenty s¹ cennym ród³em informacji, bo pozwalaj¹ spojrzeæ na
realizacjê szkolenia na przyk³ad z perspektywy za³o¿eñ i dowodów realizacji poszczególnych æwiczeñ, a tak¿e, w niektórych przypadkach, z pewnej perspektywy
historycznej (np. gdy analizujecie sprawozdania z poszczególnych szkoleñ
przeprowadzonych w ci¹gu roku).
Analiz¹ dokumentów mo¿ecie rozpocz¹æ badanie, poniewa¿ w pocz¹tkowej
fazie pozwala ona na doprecyzowanie zakresu poszukiwanych informacji i celu
badania.
Analizê dokumentów dobrze jest stosowaæ  i zwykle tak siê postêpuje  jako
uzupe³nienie innych sposobów zbierania danych, nie za jako g³ówne ród³o informacji o badanym szkoleniu.
Przyk³adowe materia³y, dokumenty, które mo¿na analizowaæ:
 wczeniejsze ankiety czy materia³y (flipcharty) dotycz¹ce na przyk³ad oczekiwañ
uczestników i porównanie ich z tym, co zosta³o zrealizowane na szkoleniu,
 notatki, refleksje trenerów, którzy w danej grupie prowadzili szkolenie przed Wami,
jako punkt wyjcia do w³asnych refleksji i sprawdzenia, czy Wasze dowiadczenia s¹
podobne,
 materia³y wypracowywane przez uczestników w trakcie szkolenia (na przyk³ad
podczas pracy indywidualnej czy w ma³ych grupach), poniewa¿ one mog¹ pomóc
Wam stwierdziæ, czy uczestnicy nauczyli siê tego, co by³o planowane,
 program szkolenia (zak³adane cele, dzia³ania i rezultaty) dla porównania z tym, co
i w jakim zakresie uda³o siê zrealizowaæ albo jakie zmiany zosta³y wprowadzone
w trakcie,
 inne dokumenty istotne dla szkolenia, np. wniosek o dofinansowanie projektu,
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w ramach którego szkolenie jest realizowane, poniewa¿ to pozwala na ukazanie
szerszego kontekstu.
Podsumowuj¹c cztery omówione powy¿ej metody stosowane w ewaluacji,
pragniemy zwróciæ uwagê, ¿e stanowi¹ one podstawowy kanon badawczy. Zachêcamy Was do korzystania z ró¿nych metod, ³¹czenia ich w jednym badaniu, gdy¿
metody wspomagaj¹ siê wzajemnie i choæ ka¿da z nich ma zalety i wady, dziêki
³¹czeniu metod mo¿ecie zebraæ wiêcej interesuj¹cych Was i trafnych informacji,
a zarazem zwiêksza siê trafnoæ i obiektywnoæ Waszych wniosków. Wykorzystujcie
te¿ swoj¹ inwencjê i pomys³owoæ: tak jak tworzycie æwiczenia, które maksymalnie
pomog¹ w osi¹ganiu celu szkolenia czy danego modu³u, tak samo próbujcie wyjæ
poza utarty schemat ankietki ewaluacyjnej9 .

Dobór próby  kogo obj¹æ badaniem?

Wszyscy uczestnicy Waszego szkolenia s¹ pewn¹ zamkniêt¹ grup¹, czyli populacj¹. Mo¿ecie zbadaæ albo ca³¹ populacjê, czyli wszystkich uczestników, albo wybraæ
do badania czêæ osób uczestnicz¹cych w szkoleniu. Innymi s³owy  dobraæ próbê
tak, abycie na podstawie zebranych od nich informacji mogli wyci¹gaæ wnioski
o szkoleniu.
Robi¹c dobór próby, podejmujecie decyzjê, ile i jakich osób powinnicie obj¹æ
ewaluacj¹, aby mieæ podstawê do wyci¹gania rzetelnych wniosków. Odpowied
na pytanie: z kim rozmawiaæ w czasie ewaluacji, zale¿y od celu badania oraz pytañ
badawczych, jakie sobie postawicie w projekcie ewaluacji, a tak¿e od liczebnoci
grupy szkoleniowej, w koñcu te¿  od mo¿liwoci dotarcia do respondentów
i zwi¹zanych z tym spraw organizacyjnych (np. koszt telefonów, czas itp.). W ewaluacji nale¿y badaæ opinie ró¿nych stron, osób wystêpuj¹cych w ró¿nych rolach
i prezentuj¹cych odmienne stanowiska. Dopiero wtedy obraz szkolenia, uzyskany
dziêki zebranym danym, mo¿e byæ pe³ny i wiarygodny.
Zwykle jeli ewaluacjê prowadzi siê przy u¿yciu ankiety (np. gdy zale¿y Wam na
poznaniu ogólnych opinii) albo grupa szkoleniowa nie jest liczna, to badaniem
objêci s¹ wszyscy uczestnicy szkolenia.
Natomiast jeli zdecydujecie siê wykorzystaæ w badaniu metody jakociowe (bo
chcecie zbadaæ pog³êbione i indywidualne opinie), wówczas respondentów
mo¿ecie wybraæ w sposób losowy (na przyk³ad co drug¹ osobê uczestnicz¹c¹
w szkoleniu). Czêciej jednak w takim przypadku stosuje siê dobór celowy, co oznacza, ¿e zbieracie opinie od tych osób, których opinie Waszym zdaniem mog¹ byæ
istotne dla oceniania jakoci szkolenia. Mo¿ecie wiêc wybraæ te osoby, które by³y
aktywne podczas æwiczeñ lub  wrêcz przeciwnie  staraæ siê poznaæ opinie osób
niebior¹cych aktywnego udzia³u w szkoleniu.

ETAP IV: Analizujecie zebrane dane
Analiza danych ilociowych

Sposób analizy danych wynika bezporednio z metodologii przyjêtej
w ewaluacji. Jeli stosowalicie metody ilociowe, wówczas powinnicie
przeprowadziæ analizê statystyczn¹. Analiza taka umo¿liwia poznanie
wystêpuj¹cych w tej grupie tendencji. Pozwala te¿ na okrelenie skali wystêpowania okrelonych opinii na temat szkolenia. Atutem analizy statystycznej jest zwiêz³y
i przejrzysty opis badanych zagadnieñ (w formie wykresów).
9
Kilka przyk³adów innych sposobów zbierania danych mo¿na znaleæ w: N. P. Aleksander, Udane
szkolenie. Przewodnik szkoleñ i warsztatów, Kielce, Jednoæ, 2007
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Prawdopodobnie wiêkszoæ z Was, prowadz¹c ewaluacjê szkolenia, nie musi
analizowaæ statystycznie zebranych danych i poprzestajecie na ogólnym przegl¹dzie
opinii oraz ocen zawartych w ankietach. Ale na wszelki wypadek krótko omawiamy,
na czym taka analiza polega.
Analiza danych statystycznych powinna byæ przeprowadzona w sposób
uporz¹dkowany, zgodny z obowi¹zuj¹cymi zasadami. W skrócie mo¿na je okreliæ
nastêpuj¹co:
1. przygotowanie danych do wprowadzenia do arkusza kalkulacyjnego
 uporz¹dkowanie ankiet wed³ug okrelonego klucza analitycznego;
2. zaprojektowanie arkusza kalkulacyjnego (programy do wyboru: MS Excel, SPSS, STATISTICA) i wpisanie danych z ankiet;
3. zaprojektowanie tabel lub ewentualnie wykresów (obowi¹zuj¹ pewne
rygory w doborze wykresów do wyników);
4. opracowywanie wykresów zawieraj¹cych dane z ankiet, ich analiza
oraz interpretacja.

Analiza jakociowa

Drugi podstawowy rodzaj analizy odnosi siê do danych jakociowych.
Pierwszy krok analizy takich danych ma zwykle charakter porz¹dkowy. Poddajecie
zebrany materia³ wstêpnej selekcji: na przyk³ad zestawiaj¹c je w odniesieniu do
pytañ kluczowych po to, aby miêdzy innymi okreliæ, czy dane uzyskane ró¿nymi
metodami weryfikuj¹ siê lub czy pojawiaj¹ siê wewnêtrzne sprzecznoci. Sprawdzacie na przyk³ad, czy obserwowane przez Was zaanga¿owanie grupy podczas æwiczeñ znajduje potwierdzenie w opiniach uczestników, które wyra¿ali w tak zwanej
rundce koñcowej.
Zbieracie i uzupe³niacie notatki z obserwacji, które robilicie podczas szkolenia.
Wa¿ne jest te¿, abycie uporz¹dkowali notatki z prowadzonych rozmów. Rozmowy
z uczestnikami mo¿na te¿ nagrywaæ na dyktafon (ale tylko wtedy, gdy osoby badane wyra¿¹ na to zgodê). W badaniach spo³ecznych i ewaluacyjnych nagrane
wywiady zwykle s¹ poddawane szczegó³owej transkrypcji i dopiero taki zapis jest
przedmiotem analizy, jest to jednak kosztowne i czasoch³onne. Tote¿ na Wasze
potrzeby wystarczy, jeli po prostu zanotujecie g³ówne w¹tki rozmowy. Zrobienie
notatek jest potrzebne, poniewa¿ dopiero taki materia³ jest przydatny w póniejszej
analizie. Nie bazujcie jedynie na swojej pamiêci, która z czasem up³ywaj¹cym od
zakoñczenia szkolenia, coraz bardziej filtruje to, co zapamiêtalicie z rozmów.
Drugi krok analizy jakociowej to redukcja i kategoryzacja uzyskanego materia³u.
Szukacie wiêc najczêciej pojawiaj¹cych siê pojêæ, okreleñ, analizujecie zwi¹zki
miêdzy wyodrêbnionymi kategoriami, wybieracie te¿ wypowiedzi charakterystyczne, które na przyk³ad mo¿ecie zacytowaæ potem w podsumowaniu ewaluacji
jako ilustracjê do wniosków. Robicie przegl¹d faktów i opinii pochodz¹cych od
respondentów. Badacie, które opinie by³y dominuj¹ce, a które pojawia³y siê sporadycznie. Mo¿ecie te¿ dodawaæ swoje wnioski, uwagi i rekomendacje, zw³aszcza,
¿e jako trenerzy bralicie czynny udzia³ w szkoleniu, a ewaluacja dotyczy Waszej
w³asnej pracy. W³¹czanie w³asnych spostrze¿eñ i formu³owanie dodatkowych wniosków, np. wynikaj¹cych z Waszych dowiadczeñ z innych szkoleñ, jest w pe³ni uzasadnione. Jednak w podsumowaniu, raporcie wyranie musicie zaznaczyæ, kiedy
jestecie pewni danego wyniku, a kiedy snujecie przypuszczenia.
Ju¿ w trakcie porz¹dkowania materia³ów mo¿na zaznaczaæ istotne w¹tki, podkrelaæ znacz¹ce opinie lub fakty, a tak¿e formu³owaæ pierwsze podsumowania
i wnioski. Jednak nie bazujcie tylko na pierwszym wra¿eniu, ale starajcie siê zdobyæ
rzeteln¹ wiedzê o w³asnej pracy, popart¹ danymi. Wyci¹ganie wniosków koñcowych
105

jest uprawnione dopiero po zapoznaniu siê z wszystkimi danymi, które zebralicie
w ewaluacji (i najlepiej jeli jest ona prowadzona przy u¿yciu ró¿nych metod).
Po zebraniu i przeczytaniu wszystkich danych opracowujecie wyniki, nadaj¹c im
strukturê odnosz¹c¹ siê do projektu ewaluacji, kryteriów, a zw³aszcza pytañ kluczowych.

ETAP V: Podsumowujecie wyniki ewaluacji
Po trudach zbierania danych i ich analizy przychodzi czas na podsumowanie
i opracowanie wyników ewaluacji oraz ich ewentualne rozpowszechnianie.
W jaki sposób podsumowuje siê wyniki ewaluacji?
1. Mo¿ecie odpowiedzieæ kolejno na pytania kluczowe z projektu ewaluacji. Robicie wtedy podsumowania najwa¿niejszych kwestii dotycz¹cych pytañ, tak
aby od razu zwróciæ uwagê na g³ówne wyniki.
2. Mo¿ecie te¿ uporz¹dkowaæ i przedstawiæ wyniki do ka¿dego
z postawionych na pocz¹tku badania kryteriów. Bêdzie to wówczas jasna
odpowied, co decydowa³o na przyk³ad o skutecznoci szkolenia, a co o jego adekwatnoci (jeli akurat takie kryteria wybralicie w badaniu).
3. Jeszcze inaczej mo¿ecie przedstawiæ wyniki podzielone na obszary tematyczne, np. realizacja programu szkolenia, aktywnoæ uczestników itp. Okrelenie takich obszarów zale¿y w du¿ej mierze od Was i od tego, jakie zagadnienia s¹
Wam najbardziej potrzebne.
4. Jeli na przyk³ad prowadzicie dziennik, pamiêtnik i opisujecie w nim dowiadczenia z kolejnych szkoleñ, wnioski z ewaluacji mo¿ecie równie¿ zawrzeæ w tym
dzienniku. Daje to bowiem szansê, ¿e bêdziecie do nich czêsto zagl¹daæ, odnosiæ
siê do nich przy kolejnych szkoleniach.
Podsumowanie wyników z ewaluacji szkolenia prowadzonej na w³asne potrzeby
nie musi byæ bardzo rozbudowane. Wystarczy jedna, dwie strony skondensowanych informacji. Mo¿ecie te¿ opracowaæ wyniki w formie tabeli, gdzie do ka¿dego
pytania z projektu ewaluacji dodajecie sformu³owan¹ na podstawie przeprowadzonych badañ odpowied oraz wnioski i rekomendacje.
Pisz¹c podsumowanie, wecie pod uwagê, ¿e wnioski i rekomendacje, które
wynikaj¹ z Waszego badania, maj¹ na tym etapie charakter roboczy. To znaczy, ¿e
warto je jeszcze zweryfikowaæ, omówiæ z uczestnikami szkolenia (jeli to mo¿liwe)
albo w gronie trenerów, z którymi wspó³pracujecie, zw³aszcza jeli ewaluowane
szkolenie prowadzilicie z innymi trenerami. Konsultowanie wniosków z ewaluacji
jest typow¹ procedur¹ maj¹c¹ na celu obiektywizacjê wyników badania. Chodzi
o to, ¿e ludzie postrzegaj¹ te same sytuacje w ró¿ny sposób, mog¹ mieæ wiêc
o ewaluowanym szkoleniu ca³kiem odmienne opinie. Co prawda prowadz¹c ewaluacjê, badalicie opinie ró¿nych osób, stosowalicie ró¿ne, uzupe³niaj¹ce siê metody, a tym samym Wasze wyniki s¹ w du¿ej mierze zobiektywizowane. Jednak wnioski i rekomendacje, jako element s³u¿¹cy zmianom, warto poddaæ dyskusji
i weryfikacji w gronie zainteresowanych uczestników badania, aby by³y maksymalnie trafne i u¿yteczne.

ETAP VI: Wykorzystanie wyników
Ewaluacja dopiero wtedy jest dobra, jeli jej wyniki, a szczególnie wnioski
i rekomendacje, s¹ wykorzystywane. Poni¿ej podpowiadamy, komu i do czego mog¹
siê przydaæ wyniki ewaluacji:
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 Trenerom
Ewaluacja, gdy robicie j¹ na w³asny u¿ytek, przede wszystkim powinna s³u¿yæ
Wam samym  trenerom. Prowadzenie ewaluacji stwarza wiele okazji do nauki.
Zdobywacie praktyczn¹ wiedzê o tym, jak lepiej prowadziæ swoje szkolenia, czego unikaæ.
Wiecie, co jest Waszym atutem, a nad czym powinnicie jeszcze popracowaæ.
Dziêki ewaluacji wiecie te¿, jakie elementy szkolenia wymagaj¹ szczególnej uwagi.
Ewaluacja s³u¿y poznaniu przyczyn ewentualnych problemów pojawiaj¹cych siê
w trakcie szkolenia. Pomaga w zniwelowaniu nieporozumieñ w grupie uczestników
lub miêdzy uczestnikami a trenerami. Jest te¿ bardzo pomocna w zbieraniu nowych
pomys³ów albo wrêcz w przeformu³owaniu koncepcji szkolenia.
I nawet jeli badacie swoje w³asne szkolenie i wydaje Wam siê, ¿e wszystko
o nim wiecie, ewaluacja albo daje now¹ wiedzê, albo przynajmniej utwierdza Was
w przekonaniu, ¿e to co robicie, jest dobre.
Ponadto badanie ewaluacyjne jest niezmiernie istotne, gdy prowadzicie to
samo szkolenie dla ró¿nych grup przez d³ugi czas. Dowiadczenie, które macie,
sprawia, ¿e znacie ka¿dy fragment programu szkolenia, potraficie te¿ przewidzieæ
wiele sytuacji i zachowañ uczestników. Jednak z drugiej strony rutyna potrafi te¿
stêpiæ postrzeganie tego, co siê dzieje, i du¿o trudniej jest wówczas spojrzeæ na
szkolenie z boku. Dlatego systematyczna ewaluacja jest dzia³aniem nios¹cym
wiele korzyci tak¿e w tym przypadku.

 Uczestnikom szkolenia
Wyniki ewaluacji mog¹ przydaæ siê równie¿ uczestnikom szkolenia. Na przyk³ad
gdy szkolenie jest cykliczne, na nastêpnym spotkaniu mo¿ecie odnieæ siê do ewaluacji i omówiæ, jakie zmiany planujcie wprowadziæ w zwi¹zku z zebranymi informacjami. Dziêki ewaluacji szkolenie jest wiêc bardziej dopasowane do ich potrzeb.
Poza tym uczestnicy mog¹ przekonaæ siê, ¿e ich zdanie o jakoci szkolenia jest wa¿ne,
¿e bierzecie je pod uwagê. Tym samym motywujecie ich do wiêkszego
zaanga¿owania w proces ewaluacji i w ogóle do otwartego komunikowania
swoich odczuæ i opinii.
 Organizacji, która zleca szkolenie

Organizacja zlecaj¹ca Wam szkolenie tak¿e bywa zainteresowana wynikami ewaluacji. Jest to spowodowane chocia¿by koniecznoci¹ sprawdzenia, czy zainwestowane przez ni¹ fundusze przyczyniaj¹ siê osi¹gniêciu za³o¿onego celu. Poza tym
ewaluacja s³u¿y nie tylko zebraniu informacji na temat szkolenia, ale te¿ mo¿e byæ
ród³em wiedzy o potrzebach uczestników, co z punktu widzenia organizacji jest
istotne. Jeli w ewaluacji zbadacie potrzeby uczestników, a potem przeka¿ecie je
organizacji, mo¿e ona uwzglêdniæ je przy tworzeniu projektów, a tak¿e lepiej i trafniej dzia³aæ na rzecz swojej grupy docelowej.

 Sektorowi
Patrz¹c na ewaluacjê poszczególnych szkoleñ w odniesieniu do ca³ego III sektora,
mo¿emy stwierdziæ, ¿e jednostkowe ewaluacje maj¹ szansê przyczyniaæ siê do rozwoju trenerów, ich warsztatu pracy oraz samowiadomoci. Gdyby ewaluacja szkoleñ by³a standardem w III sektorze, mo¿na by korzystaæ z wiedzy trenerów dla
pozyskiwania dodatkowych informacji s³u¿¹cych rozwojowi sektora
pozarz¹dowego nie tylko w obszarze szkoleñ.
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Na zakoñczenie
Jeli przeczytalicie ca³y artyku³, powinnicie znaæ standardy ewaluacji oraz
wiedzieæ, na czym polegaj¹ kolejne etapy procesu badawczego. Mamy nadziejê, ¿e
zebrane wiadomoci o ewaluacji pomog¹ Wam w lepszym zrozumieniu jednej z ról,
w jakiej wystêpujecie na szkoleniach, czyli roli ewaluatorów. ¯yczymy Wam, abycie
czerpali wiedzê i satysfakcjê z ewaluacji szkoleñ. A jeli zechcecie podzieliæ siê swoimi dowiadczeniami i refleksjami, prosimy o email: info@ewaluacja.eu.
Bibliografia:
D.L. Kirkpatrick, Ocena efektywnoci szkoleñ, Warszawa, Wydawnictwo Studio Emka, 2001
S. Nowak, Metodologia nauk spo³ecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
E. Babbie, Badania spo³eczne w praktyce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
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Co osoba prowadz¹ca szkolenia
o w³asnoci intelektualnej wiedzieæ
powinna?
Jaros³aw Greser
Pracuj¹c jako trenerzy i trenerki, czêsto stajemy przed dylematami: Czy mogê
odtwarzaæ filmy na szkoleniu? Ile cudzych materia³ów mogê u¿yæ na warsztatach?
Co zrobiæ gdy kto wykorzystuje mój pomys³? Inaczej mówi¹c, spotykamy siê z problemami zwi¹zanymi z w³asnoci¹ intelektualn¹.
W tym tekcie opisujê podstawowe zasady dotycz¹ce w³asnoci intelektualnej.
Dowiecie siê z niego, jak chroniæ Wasz¹ pracê i w jakim zakresie mo¿ecie korzystaæ
z pracy innych.

Co to jest w³asnoæ intelektualna?
Wyobramy sobie jab³oñ, która stoi w naszym ogrodzie. Z tego drzewa tylko ja
mogê zbieraæ owoce i mogê robiæ to, kiedy uwa¿am za stosowane. Mogê te¿
sprzedaæ, wynaj¹æ, oddaæ w zastaw, a nawet zniszczyæ jab³oñ, nie ogl¹daj¹c siê na
opinie innych.
Takie uprawnienia nazywamy w³asnoci¹, to znaczy, ¿e mo¿emy korzystaæ
z rze-czy z wy³¹czeniem innych osób. Inaczej mówi¹c, tylko my jako w³aciciele mamy
monopol na decydowanie, co siê stanie z rzecz¹.
Celem w³asnoci jest zapewnienie w³acicielowi mo¿liwoci korzystania z tego,
co do niego nale¿y, oraz zapewnienie ochrony, gdy kto narusza mo¿liwoæ korzystania w sposób sprzeczny z prawem.
Ka¿dy z nas mo¿e byæ w³acicielem, ale nie wszystko mo¿e byæ
przedmiotem w³asnoci. Powietrze, którym oddychamy, nie ma w³aciciela, ale
wystarczy zamkn¹æ je w butlach tlenowych, ¿eby zosta³o objête w³asnoci¹.
Przedmiotem w³asnoci mog¹ byæ dobra materialne, takie jak: pole, dom, samochód czy krowa, albo niematerialne, czyli takie, które nie maj¹ postaci fizycznej, np.
wynalazki.
Prawo, które chroni dobra niematerialne, nazywa siê prawem w³asnoci
intelektualnej. Cel tej ochrony jest taki sam, jak w przypadku w³asnoci  zapewnienie mo¿liwoci swobodnego korzystania z tego, co posiadamy.
Prawo takie nie odnosi siê do rzeczy, ale do dóbr niematerialnych. Oznacza to,
¿e gdy jestem autorem ksi¹¿ki i kto ukradnie mi rêkopis, to pozbawi mnie wówczas
w³asnoci rzeczy, ale nie w³asnoci intelektualnej. Z drugiej strony, jeli kto po¿yczy
materia³y szkoleniowe, których jestem autorem, i je skopiuje, a potem mi odda
orygina³, to nie naruszy³ prawa w³asnoci tylko prawo w³asnoci intelektualnej.
Wa¿ne jest, ¿ebymy dobrze rozumieli to rozró¿nienie. Prawo dlatego zapewnia inne regu³y dla ochrony zwyk³ej w³asnoci i inne dla w³asnoci intelektualnej,
poniewa¿ te dotycz¹ce w³asnoci nie chroni¹ dobrze w³acicieli dóbr niematerialnych. Je¿eli s¹siad zerwie nam jab³ka, to mo¿emy od niego ¿¹daæ, ¿eby nam je
odda³, ale je¿eli wemie nasz tekst i zacznie publikowaæ jako swój, to fakt, ¿e odda
nam ten tekst, nam nie pomo¿e.
W Polsce do prawa w³asnoci intelektualnej zalicza siê:
 Ustawê o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
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 Ustawê o ochronie baz danych,
 Prawo w³asnoci przemys³owej,
 Ustawê o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 kilka innych aktów o mniejszym znaczeniu.
Jako osoby prowadz¹ce szkolenia w naszej pracy spotykamy siê ci¹gle z dobrami niematerialnymi. Nazwy szkoleñ, konspekty, opisy æwiczeñ, oferty, ewaluacje mog¹
byæ chronione prawem w³asnoci intelektualnej, dlatego znajomoæ podstawowych
zasad pozwoli nam unikn¹æ wielu k³opotów.

Kto to jest trener/trenerka?
W polskim prawie nie ma definicji osoby trenera. To znaczy, ¿e jako trenerzy
i trenerki nie uzyskujemy ¿adnego specjalnego statusu, z którym zwi¹zane s¹ jakie
dodatkowe uprawnienia czy obowi¹zki. Jednak prowadz¹c szkolenia, mo¿emy byæ
ró¿nymi podmiotami z prawnego punktu widzenia, co ma znaczenie dla poziomu
ochrony, jaki daje nam prawo autorskie.
 Po pierwsze, mo¿emy byæ przedsiêbiorc¹. Definicji przedsiêbiorcy jest wiele,
w zale¿noci od ustawy. Podstawow¹ jest zamieszczona w art. 431 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 nr.16 poz.93), która mówi ¿e przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna (...), prowadz¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoæ
gospodarcz¹ lub zawodow¹.
 Po drugie, mo¿emy byæ osob¹ zatrudnion¹ na umowê o pracê. Wtedy obowi¹zuj¹
nas przepisy Kodeksu pracy, a z zasady wszystkie dobra niematerialne, które
stworzylimy jako pracownicy, s¹ w³asnoci¹ pracodawcy, o ile ich tworzenie jest
okrelone w naszej umowie o pracê.
 Po trzecie, mo¿emy byæ zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli
najczêciej umowy zlecenia lub umowy o dzie³o. W takim przypadku nie ma regu³y,
do kogo nale¿y w³asnoæ intelektualna. Nale¿y zawsze przeczytaæ umowê. Je¿eli
nie ma w niej ¿adnych uregulowañ, to zak³ada siê, ¿e prawa nale¿¹ do twórcy.
W przypadku czêsto stosowanej umowy o dzie³o z 50% kosztem uzyskania przychodów prawa autorskie przechodz¹ na zamawiaj¹cego. Jest ona bardzo czêsto stosowana, poniewa¿ pozwala nam wiêcej zarobiæ, ale po podpisaniu tej umowy
nie mo¿emy ju¿ dysponowaæ prawami autorskimi.
 Po czwarte, mo¿emy byæ wolontariuszami. Zasad¹ jest, ¿e dobra niematerialne
wytworzone przez wolontariusza s¹ jego w³asnoci¹. Aby organizacja przejê³a te
prawa, nale¿y podpisaæ odrêbne porozumienie lub te¿ nale¿y to wyranie zaznaczyæ w porozumieniu wolontariackim.
 Po pi¹te, mo¿emy prowadziæ szkolenia na podstawie tzw. umów nienazwanych,
to znaczy takich, które nie s¹ opisane w kodeksie. W Polsce takie rozwi¹zanie jest
dozwolone i w tym przypadku kwestia w³asnoci jest regulowana przez umowê.
Ka¿dy z nas jako trener/ka mo¿e wystêpowaæ w ka¿dej z tych ról. W skrajnym
przypadku mo¿emy prowadziæ szkolenie, np. z komunikacji dla firmy szkoleniowej,
która zatrudnia nas na umowê o pracê, sprzedawaæ szkolenia na rynku, maj¹c w³asn¹
firmê, dorabiaæ na umowê o dzie³o i byæ wolontariuszem w zaprzyjanionej organizacji. Wówczas w ka¿dym przypadku bêdziemy mieæ inne uprawnienia i obowi¹zki.
Dlatego, zanim zaczniemy myleæ o swojej w³asnoci intelektualnej, zastanówmy siê, w jakiej roli wystêpujemy, u³atwi nam to dopasowanie naszych uprawnieñ.
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Niezale¿nie od roli w jakiej wystêpujemy jako osoby trenuj¹ce, istniej¹ pewne ogólne
zasady prawa, które maj¹ znaczenie dla naszej pracy. Nale¿y pamiêtaæ o tym ¿e:
 Nie mo¿na przenieæ dwa razy tych samych praw, tak jak nie mo¿na
dwóm osobom sprzedaæ tego samego jab³ka. Na przyk³ad tworzê materia³y szkoleniowe na umowê o dzie³o z 50% stawk¹, to nie mogê wówczas u¿ywaæ ich
w szkoleniu, które prowadzê jako wolontariusz dla innej organizacji.
 Je¿eli przeniesiesz dwa lub wiêcej razy te same prawa, to, co do zasady, nale¿¹
one do tego, kto pierwszy je naby³. W braku innych uregulowañ liczy siê data
zawarcia umowy. Na przyk³ad prowadzê szkolenie z cyklu Kolba dla dwóch firm.
Szkolenie dla Firmy X odbywa siê 10 lipca, a dla Firmy Y odbywa siê 26 sierpnia.
U¿ywam tych samych materia³ów szkoleniowych. Umowê o dzie³o z 50% z Firm¹ X
zawar³em 10 lipca, a z Firm¹ Y 1 lipca. Prawa autorskie ma firma Y.
 Co do zasady: umowa ustna ma tak¹ sam¹ moc, jak umowa pisemna.
Ze wzglêdów dowodowych warto zawieraæ umowy na pimie. S¹ jednak te¿ takie
czynnoci, w których prawo wymaga umowy na pimie, na przyk³ad licencje. Brak
takiej umowy powoduje, ¿e czynnoæ jest niewa¿na.

Prawo autorskie
Najbardziej rozpowszechnion¹ metod¹ chronienia w³asnoci intelektualnej jest
prawo autorskie. W Polsce reguluje je Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2006 poz.90 nr.631 z póniejszymi zmianami).
Abymy mogli stwierdziæ, jakie mamy uprawnienia, musimy siê dowiedzieæ, co
podlega ochronie i kto mo¿e o tak¹ ochronê wyst¹piæ. Ustawa mówi, ¿e ochronie
podlega tylko utwór, inaczej nazywany te¿ dzie³em. Zwróæmy uwagê, ¿e w tym
znaczeniu dzie³o nie jest to¿same z dzie³em, które jest efektem umowy o dzie³o.
Definicja utworu znajduje siê w art.1 ust.1 i mówi, ¿e utworem jest: ka¿dy przejaw
dzia³alnoci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale¿nie od wartoci, przeznaczenia i sposobu wyra¿enia.
Wynika z tego, ¿e utwór:
 jest rezultatem pracy cz³owieka, ale nie ma znaczenia wiek i poczytalnoæ
autora oraz zamiar stworzenia utworu i jego przeznaczenie. Dlatego rysunki dwulatka bêd¹ korzystaæ z ochrony prawa autorskiego,
 musi byæ ustalony  to znaczy, ¿e o jego istnieniu musz¹ widzieæ inne osoby ni¿
twórca,
 nie musi byæ ukoñczony i mo¿e byæ nieutrwalony, jak np. improwizacja.
Inaczej mówi¹c, nasze programy szkoleniowe podlegaj¹ ochronie od momentu,
gdy zaczniemy robiæ robocze notatki albo opowiemy o nim innej osobie. Tak d³ugo
jak program jest tylko w naszej g³owie, nie podlega ochronie,
 musi mieæ indywidualny charakter. ¯eby to ustaliæ, nale¿y odpowiedzieæ sobie na dwa pytania: Czy taki utwór ju¿ wczeniej powsta³? i Czy jest statystycznie
prawdopodobne stworzenie go w przysz³oci przez inn¹ osobê w ten sam sposób?
Je¿eli odpowied na oba pytania jest negatywna, to znaczy, ¿e mo¿emy mówiæ
o indywidu-alnym charakterze utworu. Dlatego je¿eli tworzymy materia³y dotycz¹ce
zasad udzielania informacji zwrotnej, zastanówmy siê, czy to co w nich piszemy, to
nasza wiedza, czy powo³ujemy siê na kogo. Je¿eli to robimy, zwracajmy uwagê, ¿eby
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zachowaæ regu³y dotycz¹ce cytatu, je¿eli tego nie zrobimy, nie mo¿na mówiæ
o indywidualnym charakterze, a tym samym nasza praca nie jest chroniona prawem
autorskim.
Indywidualny charakter nie zabrania pracy w podobnych obszarach. Materia³ów
na temat autoprezentacji s¹ setki, ale o ich indywidualnym charakterze przes¹dza
styl autora czy dobór przyk³adów.
S¹ przypadki, ¿e jednoczenie powstaj¹ dwa identyczne lub bardzo podobne
utwory, na przyk³ad dwie oferty dotycz¹ce szkolenia z facylitacji dla m³odych liderów.
Zgodnie z orzecznictwem wykluczony jest plagiat, je¿eli utwory powsta³y w wyniku
niezale¿nego procesu twórczego, nawet je¿eli wykorzystuj¹ ten sam pomys³, treæ
lub formê.
Ma to dla nas szczególne znaczenie, poniewa¿ czêsto korzystamy z tych samych
materia³ów, tworz¹c oferty. Oczywicie im d³u¿sze dzie³o, tym wiêksza szansa, ¿e
zosta³o splagiatowane. Ale w przypadku ofert, szczególnie z tak popularnych
tematów jak facylitacja, nale¿y siê zastanowiæ, czy nie mog³a powstaæ samodzielnie.
Wa¿ne jest, ¿ebymy zapamiêtali, ¿e ochrona prawa autorskiego
przys³uguje od momentu ustalenia, nie trzeba dzie³a nigdzie zg³aszaæ
ani rejestrowaæ.
Warto jest zwróciæ uwagê na jeszcze jeden podzia³ istotny dla trenerów  na
utwory samoistne i niesamoistne.
 Utwory samoistne to takie, do których nie przejêto twórczych elementów
pochodz¹cych z dzie³ innego autora, np. dzie³o inspirowane (Barta, Markiewicz
2007 s.26). Nie potrzebujemy zgody twórcy na inspiracjê i mo¿emy z niej dowolnie
korzystaæ. Dlatego je¿eli ogl¹damy film i na jego podstawie wpadnie nam do g³owy
pomys³ na warsztat, to mo¿emy korzystaæ, o ile naszych w³asnych elementów bêdzie
dostateczna iloæ.
 Utwór niesamoistny zawiera wk³ad twórczy autora, ale w istotnym zakresie
przejmuje elementy dzie³a innego autora. Do takich dzie³ nale¿y t³umaczenie czy
dramatyzacja. Stworzenie utworu zale¿nego wymaga zgody w³aciciela praw
utworu, z którego korzystamy.

Co dzie³em na pewno nie jest?
Tylko dzie³o podlega ochronie z tytu³u prawa autorskiego. Nie znaczy to jednak, ¿e co co nim nie jest, nie podlega zupe³nie ochronie prawa. Je¿eli stwierdzimy,
¿e to, co stworzylimy nie ma ochrony w prawie autorskim, to szukamy w innych
instytucjach ochrony w³asnoci intelektualnej, np. prawie patentowym, ochrony
konkurencji czy dóbr osobistych.
Nie s¹ objête ochron¹ idee, pomys³y, procedury i zasady dzia³ania.
Uwa¿a siê, ¿e s¹ elementy rzeczywistoci, które mog¹ byæ co najwy¿ej odtwarzane
(odkrywane), nie stwarzane (Smycz 2003). Ochrona dotyczy tylko sposobu wyra¿enia
danej idei czy koncepcji. Ma to dla nas ogromne znaczenie praktyczne. Na pierwszy
rzut oka pomys³y na przeprowadzenie konkretnych æwiczeñ nie s¹ chronione. Instrukcja, jak powinno przebiegaæ æwiczenie, nie jest chroniona, ale je¿eli wymylimy
jakie æwiczenie i je opiszemy, to inna osoba nie mo¿e u¿ywaæ naszego opisu bez
naszej zgody  oczywicie je¿eli opis jest dzie³em. Mo¿e natomiast oprzeæ siê na
pomyle do stworzenia scenariusza w³asnego warsztatu. Obrazuj¹c to przyk³adem:
tworzê scenariusz warsztatu negocjacyjnego opieraj¹cego siê na dylemacie wiênia. Rozpisujê scenariusze ról i instrukcjê zadania. Kto z osób uczestnicz¹cych
w warsztacie chce przeprowadziæ podobny warsztat. Mo¿e wykorzystaæ pomys³ 
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oparcie siê na dylemacie wiênia, ale nie mo¿e wykorzystaæ kart z rolami i instrukcj¹.
Na podobnych zasadach mo¿na wykorzystywaæ scenariusze warsztatów zawarte w podrêcznikach dla trenerów. Niektóre z nich  jak na przyk³ad KOMPAS1 
zezwalaj¹ na kopiowanie scenariuszy. Taka zgoda nie upowa¿nia nas do przedruku
æwiczeñ we w³asnych publikacjach. ¯eby mieæ pewnoæ, czy mo¿emy kopiowaæ
æwiczenia, by wykorzystaæ je na warsztatach, nale¿y przeczytaæ deklaracje o prawach
autorskich, która zazwyczaj jest we wstêpie lub na stronie tytu³owej.
Problem pojawia siê przy tytu³ach szkoleñ. Prawnicy spieraj¹ siê, czy podlegaj¹
one ochronie. Uwa¿a siê, ¿e ochrona przys³uguje tylko tzw. tytu³om mocnym, to
znaczy takim, które maj¹ silne cechy odró¿niaj¹ce. Na przyk³ad szkolenie Komunikacja dla trenerów nie ma silnych cech odró¿niaj¹cych, ale Szko³a trenerów
STOP ma, poniewa¿ okrela, kto organizuje szko³ê i mo¿na domniemywaæ, co siê
z tym wi¹¿e.
Inni twierdz¹, ¿e tytu³ jest chroniony tylko wówczas, kiedy mo¿e istnieæ
niezale¿nie od dzie³a  sam jest utworem.
Na pewno tytu³ podlega ochronie jako czêæ dzie³a. Je¿eli chcemy mieæ pewnoæ,
to warto zarejestrowaæ nazwê szkolenia jako znak towarowy2.
Wy³¹czone spod ochrony s¹ akty normatywne lub ich urzêdowe projekty  dlatego mo¿emy bez ograniczeñ na warsztatach korzystaæ z ustaw, konwencji
i podobnych dokumentów, a tak¿e dokumentów urzêdowych, opublikowanych
opisów patentowych lub ochronnych i prostych informacji prasowych.

Komu przys³uguj¹ prawa autorskie?
Ustawa pos³uguje siê pojêciem twórcy, czyli osoby, która wnios³a twórczy wk³ad
do utworu (Barta, Markiewicz 2007, s. 54). Zak³ada siê, ¿e twórc¹ jest osoba, której
nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której
autorstwo podano do publicznej wiadomoci w jakikolwiek inny sposób w zwi¹zku
z rozpowszechnianiem utworu. To znaczy, ¿e je¿eli podpiszemy siê na stworzonych
przez nas materia³ach, korzystaj¹cy z nich zak³adaj¹, ¿e my jestemy ich autorami.
Za³o¿enie takie mo¿na obaliæ, ale wówczas udowadnia to nie osoba podpisana na
materia³ach, ale ta, która twierdzi, i¿ ona autorem nie jest.
Twórc¹ mo¿e byæ tylko cz³owiek, bo tylko on mo¿e stworzyæ utwór, ale
w³acicielem praw mo¿e byæ osoba prawna, np. firma czy fundacja.
Utwór mo¿e mieæ nieograniczon¹ liczbê twórców  tak¹ sytuacjê nazywamy
wspó³autorstwem. ¯eby byæ uznanym za wspó³autora, trzeba wnieæ do utworu twórczy i indywidualny charakter, to znaczy za wspó³autora mo¿na uznaæ
osoby, które niezale¿nie od siebie opracowuj¹ fragment programu szkoleniowego, a potem ³¹cz¹ to w jeden program. Natomiast nie s¹ nimi osoby, które dostarczy³y
ogólny pomys³ lub koncepcjê dzie³a (tam¿e, s. 55) czy zbiera³y materia³y ród³owe.
Równie¿ za wspó³autora nie mo¿e byæ uznana osoba, do której wysy³amy projekt
szkolenia czy materia³ów z prob¹ o informacjê zwrotn¹.
Warto pamiêtaæ o tej zasadzie szczególnie w kontekcie zarzutu o kradzie¿
czyjego pomys³u na warsztat. Jak pamiêtamy, sam pomys³ nie jest chroniony przez
prawo autorskie, a tu mamy dodatkow¹ przes³ankê braku ochrony.
Wk³ady wspó³autorów w dzie³o nie musz¹ byæ równe. Ale je¿eli nie bêdzie
innych postanowieñ w umowie, to zak³ada siê, ¿e wk³ady wspó³autorów s¹
równe.
1

KOMPAS. Edukacja o prawach cz³owieka w pracy z m³odzie¿¹

2

Zobacz s. 122 tego rodzia³u.
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Prawa osobiste i prawa maj¹tkowe
Twórcy przys³uguj¹ dwa rodzaje praw: prawa osobiste i prawa maj¹tkowe.
Wa¿ne jest, ¿ebymy dobrze zrozumieli ten podzia³, poniewa¿ od niego zale¿y poziom ochrony.
Prawa osobiste obejmuj¹ prawo do:
 autorstwa utworu i oznaczenia go swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do
udostêpniania go anonimowo. Ma to chroniæ przed plagiatem;
 nienaruszalnoci treci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania  oznacza, ¿e nie mo¿na wprowadzaæ ¿adnych zmian do utworu bez zgody twórcy. Jednak twórca nie mo¿e przeciwstawiæ siê zmianom w utworze, je¿eli s¹ one oczywicie konieczne i twórca nie ma s³usznej podstawy, aby siê im sprzeciwiæ;
 decydowania o pierwszym udostêpnieniu utworu publicznoci;
 nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Prawa osobiste przys³uguj¹ tylko twórcy i s¹ zawsze zwi¹zane z twórc¹. S¹ niezbywalne, wiêc nie mo¿na ich sprzedaæ ani siê ich zrzec. Nie mo¿na mieæ wspó³w³asnoci
praw osobistych, dlatego gdy mówimy o wspó³autorstwie dzie³a, to ka¿dy z twórców
ma swoje w³asne i niepodzielne prawa autorskie do ca³oci, ma jednak ró¿ne prawa
maj¹tkowe.
Natomiast dopuszczalne jest zrzeczenie siê przez twórcê wykonywania czêci tych
praw na rzecz osób trzecich, w tym przedsiêbiorców3. To znaczy, ¿e mo¿emy zleciæ
komu monitorowanie czy utwór zosta³ nienaruszony i czy jest wykorzystywany
zgodnie z naszymi intencjami.
Definicja prawa maj¹tkowego sk³ada siê z piêciu elementów. Zgodnie z ni¹
prawo maj¹tkowe to prawo do wy³¹cznego korzystania z utworu, rozporz¹dzania
nim, korzystania na wszystkich polach eksploatacji oraz otrzymania wynagrodzenia
za korzystanie z utworu.
Analizuj¹c poszczególne cz³ony tej definicji, zwrócimy uwagê na to, ¿e:
1. Korzystanie z utworu dotyczy ka¿dej czynnoci umo¿liwiaj¹cej u¿ytkowanie
utworu, np. czytanie ksi¹¿ki czy ogl¹danie zdjêæ.
2. Korzystanie ma charakter wy³¹czny, mo¿e to robiæ tylko twórca, wspó³twórcy
lub osoby, które uzyska³y od nich zezwolenie albo maj¹ zezwolenie ustawowe, np.
z tytu³u dozwolonego u¿ytku4.
3. Rozporz¹dzanie5  czyli do wszystkich czynnoci prawnych zwi¹zanych z naszym
prawem. Inaczej mówi¹c, jeli mamy maj¹tkowe prawa autorskie do ksi¹¿ki, to
mo¿emy j¹ sprzedaæ, wydaæ sami, zastawiæ, udzieliæ licencji, zamieniæ siê, wnieæ
jako wk³ad do spó³ki.
4. Korzystania na wszystkich polach eksploatacji  chodzi o ró¿ne postacie
z korzystania z dzie³a. Tekst materia³ów szkoleniowych mo¿e byæ wydrukowany, nagrany na p³ytê w formacie audio i udostêpniany przez Internet jako plik tekstowy.
Ka¿de z tych trzech rodzajów to odrêbne pole eksploatacji. Dlatego mo¿emy
sprzedaæ jednemu wydawcy prawo do wydania ksi¹¿kowego, a innemu prawa do
3
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wersji audio, natomiast przy sobie zatrzymaæ prawo do digitalizacji (zmiany w formê
cyfrow¹), dziêki czemu nie bêdzie mo¿na rozpowszechniaæ pliku legalnie
w Internecie.
5. Wynagrodzenia za korzystanie z utworu  obejmuje to równie¿ prawo do zrzeczenia siê wynagrodzenia.
Podsumowuj¹c, prawa osobiste przys³uguj¹ tylko twórcy, natomiast prawa
maj¹tkowe mog¹ przys³ugiwaæ ró¿nym osobom, które nie maj¹ z twórc¹ nic wspólnego.
Zazwyczaj mówi¹c o prawach autorskich, mówimy o prawach maj¹tkowych,
ale wa¿ne jest ¿ebymy dostrzegali ró¿nice miêdzy prawami maj¹tkowymi i osobistymi. Szczególnie istotne jest to w momencie, gdy korzystamy z praw nale¿¹cych
do innych osób  mo¿emy uzyskaæ zgodê w³aciciela praw maj¹tkowych na wykorzystanie materia³ów, ale autor korzystaj¹c z uprawnienia do nadzoru nad sposobem
wykonania utworu mo¿e siê sprzeciwiæ naszym dzia³aniom.

Terminy wyganiêcia praw autorskich
Bezterminowe trwanie praw autorskich spowodowa³oby wiele utrudnieñ. Trudno by³oby dzi odnaleæ spadkobierców Homera, aby uzyskaæ zgodê na druk Odysei. Dlatego ustawodawca przewidzia³ ró¿ne mo¿liwoci wyganiêcia praw autorskich, to znaczy sytuacji, w której przestaje obowi¹zywaæ ochrona wynikaj¹ca z ustawy.
Do wyganiêcia praw autorskich stosujemy ró¿ne zasady, w zale¿noci czy s¹ to
prawa osobiste, czy maj¹tkowe.
 Prawa osobiste s¹ bezterminowe. Dlatego nie mo¿emy wzi¹æ Odysei
i przepisaæ pod w³asnym nazwiskiem. Oczywicie Homer nie sprawuje ju¿ nadzoru
nad sposobem wykorzystania jego dzie³a.
 Prawa maj¹tkowe gasn¹ po 70 latach od mierci twórcy lub najpóniej
zmar³ego wspó³autora. Je¿eli nie mo¿na ustaliæ twórcy  to od daty pierwszego
rozpowszechnienia dzie³a, je¿eli prawa maj¹tkowe z mocy ustawy przys³uguj¹
innym ni¿ twórca podmiotom, np. pracodawcy, to od momentu rozpowszechnienia
lub ustalenia.
St¹d mo¿emy wzi¹æ Odysejê w oryginale i j¹ opublikowaæ, ale nie mo¿emy
wykorzystaæ polskiego t³umaczenia, które zosta³o zrobione wczeniej ni¿ 70 lat temu.

Jak rozporz¹dzaæ prawami?
Przypomnijmy, ¿e prawa maj¹tkowe, w odró¿nieniu od praw osobistych, s¹
zbywalne, to znaczy ¿e tak d³ugo jak istniej¹, mog¹ byæ w obrocie prawnym.
Wyró¿niamy dwa rodzaje umów: umowy o przeniesienie praw maj¹tkowych
i umowy o korzystanie z utworu.
Wród tych pierwszych do najczêciej spotykanych w pracy osób prowadz¹cych
szkolenia nale¿¹:
 Umowa o dzie³o z przeniesieniem praw autorskich, dziêki której uzyskujemy mo¿liwoæ zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów.
 Umowa darowizny  do swej wa¿noci, o ile nie jest zawierana w formie aktu
notarialnego, niezbêdne jest wydanie rzeczy. Darowizna praw autorskich na rzecz
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osoby fizycznej nie podlega podatkowi od spadków i darowizny. Darowiznê mo¿na
odwo³aæ tylko z wa¿nych przyczyn, w szczególnoci niewdziêcznoci obdarowanego.
Niewdziêcznoæ to dzia³ania lub zaniechania, które s¹ skierowane przeciwko darczyñcy z zamiarem nieprzyjaznym na pope³nienie przestêpstwa przeciwko darczyñcy przez
obdarowanego, a nawet odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby6.
 Umowa wydawnicza  jej celem jest przeniesienie praw autorskich na wydawcê
w zamian za opracowanie, publikacjê i dystrybucjê materia³ów.
Prawa maj¹tkowe mo¿na równie¿ sprzedaæ, zamieniæ lub odziedziczyæ. Równie¿
prawa, które do nas nale¿¹, wejd¹ w sk³ad spadku po naszej mierci. Pamiêtajmy, ¿e
umowa o przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
Umowy o korzystanie z utworu to inaczej umowy licencyjne. Ich idea polega na tym, ¿e nadal jestemy w³acicielami praw, ale pozwalamy innym podmiotom
na korzystanie z nich w okrelonym zakresie. Mo¿na to porównaæ do wynajmowania mieszkania.
Umowa licencyjna:
 Powinna wskazywaæ pola eksploatacji je¿eli tego nie robi, mo¿na liczyæ siê z tym,
¿e w przypadku sporu S¹d potraktuje tak¹ umowê jako dotycz¹c¹ wszystkich pó³
eksploatacji. Poniewa¿ prawnicy spieraj¹ siê w tej kwestii, dla w³asnego bezpieczeñstwa, zawierajmy w umowach pola eksploatacji.
 Mo¿e byæ wy³¹czna, to znaczy ¿e tylko jeden podmiot mo¿e na okrelonym polu
z niej korzystaæ, lub niewy³¹czna  mo¿emy przekazywaæ prawa nieograniczonej
liczbie podmiotów. Inaczej mówi¹c, je¿eli mamy materia³y szkoleniowe i udzielmy
firmie X licencji wy³¹cznej na ich publikacje w formie ksi¹¿ki, to nikomu innemu nie
mo¿emy takiej licencji udzieliæ, ani samemu wydaæ ksi¹¿ki. Natomiast do tych samych
materia³ów mo¿emy udzieliæ licencji niewy³¹cznej firmie X, firmie Y oraz fundacji
Z do publikacji ich w formie elektronicznej i wówczas mamy prawo udzielaæ takiej
licencji jeszcze innym podmiotom i sami publikowaæ w formie elektronicznej.
 Nie mo¿na obj¹æ umow¹ nieznanych pól eksploatacji w chwili jej zawarcia. Nie
chodzi tu o mo¿liwoæ eksploatacji dzie³a w ulepszony sposób, np. przejcie z wydawania na p³ytach CD na p³yty DVD, tylko o ca³kiem nowe sposoby eksploatacji. Na
przyk³ad umowa zawarta dzi, która zabrania³aby u¿ywania dzie³a do nauki przez
sen, jest niewa¿na, poniewa¿ nie wynaleziono takiej metody i nie wiadomo, czy
zostanie odkryta.
 Licencja wy³¹czna musi byæ pod rygorem niewa¿noci zawarta w formie pisemnej,
a je¿eli zawierana jest w formie ustnej, przyjmuje siê, ¿e jest to licencja niewy³¹czna7.
 Umowa licencyjna mo¿e byæ nieodp³atna, ale musi byæ to wyranie okrelone
w umowie. Inaczej zak³ada siê, ¿e twórcy nale¿y siê wynagrodzenie. Je¿eli w umowie nie okrelono wysokoci wynagrodzenia, okrela siê je z uwzglêdnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyci wynikaj¹cych z korzystania z utworu.
 Nawet je¿eli umowa by³a odp³atna, ale wyst¹pi³a ra¿¹ca dysproporcja miêdzy
wynagrodzeniem twórcy, a korzyciami licencjobiorcy, twórca mo¿e ¿¹daæ stosownego podwy¿szenia wynagrodzenia przez s¹d.
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 Twórca mo¿e odst¹piæ od umowy lub j¹ wypowiedzieæ ze wzglêdu na
swoje istotne interesy twórcze, przy czym mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoæ za poniesione ju¿ przez licencjobiorcê koszty. Licencjê mo¿na te¿ wypowiedzieæ z zachowaniem terminów umownych, a w przypadku ich braku, na rok naprzód, na
koniec roku kalendarzowego.
 Licencja mo¿e byæ zawarta na czas okrelony lub nieokrelony. Licencjê udzielon¹
na okres d³u¿szy ni¿ piêæ lat uwa¿a siê, po up³ywie tego terminu, za udzielon¹ na
czas nieoznaczony.
 Umowa licencyjna nie upowa¿nia licencjobiorcy do udzielania dalszych licencji
innym podmiotom, czyli sublicencjonowania, chyba ¿e strony postanowi¹ inaczej.
 Je¿eli nie okrelono w umowie zasiêgu geograficznego licencji, to licencja
obowi¹zuje na terytorium pañstwa, w którym licencjobiorca ma swoj¹ siedzibê. Dlatego je¿eli podpisujemy umowê pozwalaj¹c¹ na korzystanie z naszych
materia³ów podmiotom zagranicznym, nale¿y koniecznie wskazaæ, w którym pañstwie
mo¿na z nich korzystaæ.

Dozwolony u¿ytek
Uprawnienia w³aciciela maj¹tkowych praw autorskich nie maj¹ charakteru
bezwzglêdnego, to znaczy, ¿e w ka¿dej sytuacji tylko on ma prawo do wydawania decyzji, co siê dzieje z jego utworem. Gdyby tak by³o, nie mog³yby funkcjonowaæ na przyk³ad darmowe biblioteki ani nie moglibymy obejrzeæ kupionego
przez nas filmu na DVD z przyjació³mi.
Dlatego stworzono instytucje dozwolonego u¿ytku. Korzystaj¹c z niej,
mo¿emy wykorzystaæ czyj¹ pracê, nie ³ami¹c prawa autorskiego, ale pamiêtajmy, ¿e
inni maj¹ takie same uprawnienia w stosunku do naszej pracy. Dozwolony u¿ytek
umo¿liwia nam korzystanie z czyjego prawa bez zgody w³aciciela maj¹tkowych
praw autorskich i bez wnoszenia op³at, ale mamy obowi¹zek wskazaæ autora
utworu i ród³a, z którego korzystamy. Lista mo¿liwoci, w których mo¿na skorzystaæ z dozwolonego u¿ytku, jest zawarta w artyku³ach 23-35 ustawy o prawach autorskich. Ja skupiê siê na przypadkach najczêciej pojawiaj¹cych siê w pracy trenera.

U¿yek osobisty i ci¹ganie plików z internetu
Pierwszym jest u¿ytek osobisty, to znaczy ¿e mam prawo do korzystania z rozpowszechnionego utworu na w³asny u¿ytek, pod warunkiem ¿e robiê to do celów
niezarobkowych. Wa¿ne jest, ¿eby utwór by³ rozpowszechniony legalnie, to znaczy
zosta³ udostêpniony publicznie zgodnie z wol¹ twórcy. Inaczej mówi¹c, je¿eli znajdê na stronie internetowej konkurencyjnej firmy plan szkolenia, to mogê go ci¹gn¹æ
do siebie na dysk, ¿eby go przeanalizowaæ czy zachowaæ. Natomiast je¿eli wylê do
konkurencyjnej firmy zapytanie ofertowe, to oferty takiej nie mogê dalej rozpowszechniaæ, bo nie by³a ona udostêpniona publicznie.
Prawo do dozwolonego u¿ytku obejmuje osoby pozostaj¹ce z nami w zwi¹zku
osobistym, czyli krewnych, rodzinê, przyjació³. To znaczy, ¿e je¿eli rozdamy naszym
uczestnikom materia³y szkoleniowe, to zapoznaæ z nimi mog¹ siê te¿ osoby, które
z nimi pracuj¹, ale nie mog¹ ich wykorzystywaæ w dalszej pracy. Nie mog¹ oni natomiast wrzucaæ takich materia³ów na firmowy serwer, z którego mog¹ korzystaæ osoby, które nie s¹ z nimi w zwi¹zku osobistym.
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Dozwolony u¿ytek obejmuje równie¿ prawo robienia tak zwanej kopii bezpieczeñstwa, to znaczy ¿e mo¿emy robiæ ksera czy kopiowaæ p³yty, je¿eli zachowamy warunki u¿ytku osobistego. Mo¿emy równie¿ zmieniæ pole eksploatacji, to znaczy wydrukowaæ materia³y z p³yty albo zeskanowaæ materia³y, które
dostalimy.
Przy u¿ytku osobistym czêsto pojawia siê temat ci¹gania plików, g³ównie filmów
i muzyki z Internetu. Prawnicy spieraj¹ siê, ale przewa¿a pogl¹d, ¿e w Polsce w ramach
dozwolonego u¿ytku jest legalne ci¹ganie plików, które zosta³y wczeniej legalnie
rozpowszechnione. Zabronione jest umieszczanie plików bez zgody w³aciciela
praw. To znaczy, ¿e je¿eli znajdê link do filmu, który dzieñ wczeniej mia³ premierê
w USA, to mogê go ci¹gn¹æ, bo zosta³ on udostêpniony publicznie, ale je¿eli ci¹gam,
korzystaj¹c z sieci p2p, to ³amiê prawo, poniewa¿ konstrukcja tej sieci wymusza
dzielenie siê plikami z innymi osobami.
Czy ci¹gniête materia³y mo¿emy wykorzystaæ na szkoleniach? W ramach u¿ytku
osobistego w zasadzie nie, poniewa¿ nasze dzia³anie nie mo¿e mieæ celu zarobkowego i grupa osób jest cile okrelona. Mo¿emy sobie wyobraziæ szkolenie, które
prowadzimy dla grupy osób pracuj¹cej w naszej organizacji, ale s¹ to sytuacje relatywnie rzadkie. Z plików ci¹gniêtych z Internetu mo¿emy korzystaæ w ramach innych
uprawnieñ, np. prawa do cytatu. Jakie to ma znaczenie praktyczne: je¿eli jako
nauczyciel robiê zajêcia w szkole i chcê puciæ film o Nelsonie Mandeli, który
ci¹gn¹³em z sieci, to w ramach u¿ytku osobistego mogê wywietliæ ten film w ca³oci
ile razy chcê, a w ramach prawa cytatu  tylko okrelone fragmenty. Podobne ograniczenia bêd¹ przy innych formach dozwolonego u¿ytku.

Dozwolony u¿ytek
i owiatowych

dla

instytucji

naukowych

Ustawa mówi, ¿e instytucje naukowe i owiatowe mog¹, w celach dydaktycznych lub prowadzenia w³asnych badañ, korzystaæ z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w t³umaczeniu.
Kluczowe jest stwierdzenie, co jest instytucj¹ naukow¹ lub owiatow¹. Na pewno
dotyczy to tych instytucji, których g³ównym celem jest nauczanie i badanie, a nie
jednym z celów. St¹d szko³y, wy¿sze uczelnie czy Polska Akademia Nauk na pewno
nimi s¹.
Poniewa¿ ustawa nie wyklucza ¿adnych instytucji owiatowych, dlatego nale¿y
siêgn¹æ do art.2 Ustawy o systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U.2004 poz.256 nr.2572
z póniejszymi zmianami) i sprawdziæ, czy placówka, dla której prowadzimy szkolenie, jest na licie (na licie tej s¹ np. szko³y publiczne i niepubliczne, przedszkola,
placówki kszta³cenia ustawicznego, m³odzie¿owe orodki socjoterapii, zak³ady
kszta³cenia i placówki doskonalenia nauczycieli).
Organizacje pozarz¹dowe nie s¹ uznawane za takie podmioty, choæ mo¿na
mieæ tu w¹tpliwoci. Na pewno je¿eli prowadzenie badañ naukowych jest jednym
z celów naszej dzia³alnoci statutowej, to wówczas nie mo¿emy korzystaæ z tego
prawa, ale je¿eli jest to nasz jedyny cel statutowy, to uwa¿am, ¿e istnieje taka
mo¿liwoæ.
Firmy szkoleniowe za takie podmioty równie¿ nie bêd¹ uznane, poniewa¿
przeczy³oby to duchowi tego przepisu, który ma na celu ochronê dobra publicznego, jakim jest prowadzenie badañ, a nie ochronê interesu firm szkoleniowych.
Jakie to ma zastosowanie w praktyce prowadzenia szkoleñ? Ta forma dozwolonego u¿ytku pozwala nam na korzystanie z ka¿dego rozpowszechnionego materia³u
w ca³oci. To znaczy, je¿eli mamy zajêcia z metodologii tworzenia testów oceniaj¹cych
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kompetencje pracownika i zatrudnia nas instytucja owiatowa, mo¿emy skserowaæ
czyj test i opis metodologii do naszych zajêæ, bez pytania o zgodê i p³acenia. Pracuj¹c
w firmie szkoleniowej, musimy tak¹ zgodê uzyskaæ.
Dlatego kluczowe jest stwierdzenie, kto nas zatrudni³. Liczy siê status instytucji,
która nas zatrudnia. St¹d na przyk³ad, je¿eli prowadzimy zajêcia dla studentów, ale
robimy to w ramach organizacji pozarz¹dowej, to nie mo¿emy korzystaæ z instytucji
dozwolonego u¿ytku dla organizacji owiatowych, choæ zajêcia s¹ organizowane
przez uczelniê i na jej terenie.

Korzystanie dla celów reklamy i publicznej sprzeda¿y.
W celu reklamy lub sprzeda¿y mo¿na prezentowaæ wy³¹cznie utwory ju¿ rozpowszechnione i wolno to robiæ tylko w przestrzeni publicznej. Za przestrzeñ
publiczn¹ uwa¿a siê miejsce, do którego wolny i bezp³atny dostêp ma ka¿dy cz³owiek.
Na potrzeby tego przepisu za przestrzeñ publiczn¹ uznaje siê tak¿e Internet. Dlatego,
je¿eli prowadzimy warsztaty z haftu artystycznego i wysy³amy nasz¹ ofertê, która sk³ada
siê z konspektu i przyk³adów prac, do firmy szkoleniowej, to firma nie pytaj¹c nas
o zgodê, mo¿e umieciæ zdjêcia prac w Internecie czy na ulotkach, pod warunkiem ¿e
bêdzie to mia³o na celu sprzeda¿ szkolenia.
W przypadku szkoleñ, które nie s¹ sprzedawane na rynku, bo ich koszt na
przyk³ad jest pokrywany z grantów, trzeba byæ ostro¿nym. Dozwolonego u¿ytku
nie mo¿na interpretowaæ rozszerzaj¹co, czyli w sposób wykraczaj¹cy poza
restrykcyjn¹ interpretacje przepisu. Dlatego uwa¿am, ¿e wówczas nie mamy prawa
wykorzystywania oferty. Problem ten mo¿na rozwi¹zaæ, stosuj¹c odpowiednie zapisy w umowie z trenuj¹c¹ trenerem/k¹.

Cytat
Cytowanie budzi wiele problemów i kontrowersji. Po pierwsze, sami cytujemy
czyje prace, a po drugie czêsto jestemy cytowani. Prawo nie okrela jednego sposobu cytowania, ale s¹ okrelone warunki, które trzeba spe³niæ, ¿eby nie byæ
pos¹dzonym o z³amanie prawa autorskiego.
 Po pierwsze, cytowaæ mo¿na nie tylko tekst, ale ka¿dy utwór. Inaczej mówi¹c, we
w³asnych materia³ach mo¿emy przywo³aæ czyj rysunek czy wykres, je¿eli odnosi siê
to do tematu. Umieszczanie w prezentacjach zdjêæ czy grafik maj¹cych na celu
jedynie lepszy efekt wizualny nie mieci siê w prawie cytatu. (Wachowska, 2008)
 Po drugie, cytowaæ mo¿na tylko w utworach. To znaczy, ¿e efekt mojej pracy
jako autora musi odpowiadaæ definicji utworu z prawa autorskiego. Dodatkowo
przytaczany utwór musi pozostawaæ w takiej proporcji do wk³adu twórczoci
w³asnej, aby nie by³o w¹tpliwoci co do tego, ¿e powsta³o w³asne dzie³o8. Dlatego
publikacja ca³ego cudzego artyku³u z w³asnym krótkim podsumowaniem nie mieci
siê w ramach dozwolonego cytatu. (Barta, Czajkowska-D¹browska, Æwi¹kalski,
Markiewicz, Traple, 2001).
 Po trzecie, wielkoæ cytatu  ustawa mówi, ¿e mo¿na cytowaæ urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w ca³oci. Nie jest doprecyzowane, jak d³ugi jest urywek, ewentualne spory w tej materii bêdzie rozstrzyga³ s¹d.
Trafna jest uwaga, ¿e cytat powinien byæ mo¿liwie jak najmniejszy, a jednoczenie
na tyle obszerny, aby cel cytatu móg³ zostaæ osi¹gniêty.
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 Po czwarte, cytowaæ mo¿na wy³¹cznie w zakresie uzasadnionym wyjanianiem,
analiz¹ krytyczn¹, nauczaniem lub prawami gatunku twórczoci. Na pewno prowadzenie szkoleñ mieci siê w tym zakresie.

Specjalne uprawnienia innych osób w stosunku
do naszego dzie³a
Dozwolony u¿ytek pozwala te¿ innym osobom na korzystanie z naszej pracy.
Oprócz sposobów opisanych powy¿ej jest równie¿ zespó³ specjalnych uprawnieñ,
które maj¹ okrelone kategorie osób lub instytucji. Jest on szerszy ni¿ dla innych
podmiotów, dlatego gdy badamy, czy zosta³y naruszone nasze prawa, zwróæmy na
to uwagê.
Biblioteki, archiwa i szko³y mog¹ udostêpniaæ nieodp³atnie egzemplarze utworów rozpowszechnionych. To znaczy, ¿e je¿eli nasze materia³y szkoleniowe bêd¹
rozpowszechnione, to nie mo¿emy zabroniæ bibliotece wypo¿yczania ich na
zewn¹trz w formie drukowanej i udostêpniania w formie elektronicznej, ale tylko
na terenie swoich placówek.
Osoby niepe³nosprawne mog¹ korzystaæ z ju¿ rozpowszechnionych utworów.
Korzystanie to musi odnosiæ siê bezporednio do ich upoledzenia, nie mo¿e mieæ
zarobkowego charakteru i ma byæ podejmowane w rozmiarze wynikaj¹cym z natury
upoledzenia. Inaczej mówi¹c, osoba niedos³ysz¹ca mo¿e wykorzystaæ film, który
zrobilimy na potrzeby szkolenia, choæby w szkoleniu nie bra³a udzia³u, a tak¿e korzystaæ z napisów, ale nie mo¿e ich przek³adaæ, np. na alfabet Braillea, bo to nie
odnosi siê bezporednio do jej upoledzenia.
Pamiêtajmy:
1. Prawo autorskie zak³ada, ¿e dozwolony u¿ytek to wyj¹tek. Regu³¹ jest
zgoda w³aciciela praw autorskich.
2. Specjalne uprawnienia w dozwolonym u¿ytku przys³uguj¹ tylko
podmiotom wymienionym w ustawie.
3. Dozwolony u¿ytek jest uprawnieniem ustawowym, wiêc nie mo¿na go
wy³¹czyæ ¿adn¹ umow¹ wobec nikogo.
Wolno korzystaæ z utworów na potrzeby postêpowañ administracyjnych,
s¹dowych lub prawodawczych. Tu jest istotne, ¿e nie musz¹ byæ to utwory rozpowszechnione.

Ochrona praw autorskich
Mo¿liwoci ochrony naszych praw zale¿¹ od tego, czy zosta³y naruszone prawa
osobiste czy maj¹tkowe.
W przypadku praw osobistych mo¿na dochodziæ ochrony w dwóch przypadkach: zagro¿enia naruszenia praw lub po fakcie naruszenia.
W przypadku zagro¿enia naruszeniem mo¿na ¿¹daæ zaniechania tego dzia³ania.
W razie dokonanego naruszenia mo¿na ¿¹daæ:
 zaniechania okrelonego dzia³ania, na przyk³ad nieu¿ywania okrelonych
materia³ów szkoleniowych;
 usuniêcia skutków naruszenia, np. w formie z³o¿enia owiadczenia okrelonym
osobom;
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 pieniê¿nego zadoæuczynienia lub uiszczenia odpowiedniej sumy pieniê¿nej na
wskazany przez twórcê cel spo³eczny, ale tylko w przypadku, gdy naruszenie jest
zawinione.
Za ¿ycia twórcy z takimi ¿¹daniami mo¿e wyst¹piæ jedynie on sam. Pamiêtajmy,
¿e dla ochrony utworu nie ma znaczenia sposób, w jaki weszlimy w jego posiadanie9, a odpowiedzialnoæ jest niezale¿na od winy i dobrej lub z³ej wiary osoby,
która siê naruszenia dopuci³a (Barta, Czajkowska-D¹browska, Æwi¹kalski, Markiewicz, Traple, 2001). To znaczy ¿e je¿eli autor/ka chcia³/a, aby jego/jej praca by³a
rozpowszechniana anonimowo, a my przypadkowo ujawnilimy jego nazwisko, to
ponosimy odpowiedzialnoæ.
W przypadku naruszenia praw maj¹tkowych mo¿na ¿¹daæ:
 zaniechania naruszania,
 usuniêcia skutków naruszenia,
 naprawienia wyrz¹dzonej szkody  albo na zasadach ogólnych przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym, albo poprzez zap³atê sumy pieniê¿nej w wysokoci
odpowiadaj¹cej dwukrotnoci, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione 
trzykrotnoci stosownego wynagrodzenia, któr¹ trzeba by zap³aciæ, ¿eby uzyskaæ
zgodê na ich korzystanie,
 wydania uzyskanych korzyci.
Niezale¿nie od tego mo¿na ¿¹daæ jednokrotnego albo wielokrotnego
og³oszenia w prasie owiadczenia odpowiedniej treci i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomoci czêci albo ca³oci orzeczenia s¹du
wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie okrelonym przez
s¹d.
Przedawnienie tych ¿¹dañ wynosi dziesiêæ lat, chyba ¿e jest to zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, to wówczas ten termin wynosi trzy lata. Na przyk³ad
je¿eli prowadzilimy szkolenie w ramach naszej dzia³alnoci gospodarczej, to mamy
trzy lata na wniesienie pozwu, podczas gdy robi¹c to samo szkolenie w ramach
wolontariatu, mamy dziesiêæ lat. Dlatego istotne jest stwierdzenie, w jakim charakterze wystêpujemy o ochronê s¹dow¹.
Naruszenie praw autorskich jest równie¿ przestêpstwem, za które
w zale¿noci od czynu gro¿¹ ró¿ne kary.
1. W przypadku przyw³aszczenia sobie autorstwa albo wprowadzeniu w b³¹d co
do autorstwa ca³oci lub czêci cudzego utworu albo jego rozpowszechniania
bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy grozi pozbawienie wolnoci do
lat trzech.
2. Karze do dwóch lat pozbawienia wolnoci podlega osoba, która bez uprawnienia
albo wbrew jego warunkom, czyli na przyk³ad umowie licencyjnej, rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania.
3. Nagrywanie lub powielanie cudzego utworu w wersji oryginalnej lub w postaci
opracowania dokonywane w celu jego rozpowszechnienia bez uprawnienia albo
wbrew jego warunkom podlega karze pozbawienia wolnoci do lat dwóch.
W pierwszym przypadku ciganie nastêpuje z urzêdu, to znaczy, ¿e policja lub
prokuratura w momencie uzyskania informacji o mo¿liwoci pope³nienia przestêpst9
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wa, powinna wszcz¹æ dochodzenie. Oczywicie mamy równie¿ prawo wnieæ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. Przypadek drugi i trzeci to przestêpstwa
wnioskowe, a wiêc wymagany jest wniosek o wszczêcie postêpowania, ¿eby mog³o
siê ono rozpocz¹æ.

Prawa pokrewne
Prawa autorskie maj¹ bardzo szczegó³ow¹ specyfikacjê przedmiotów ochrony,
ale ze wzglêdu na dobro twórcy stworzono kategoriê praw pokrewnych. Ich konstrukcja jest bardzo podobna do maj¹tkowych praw autorskich, a wiêc nie mamy tu
do czynienia z osobist¹ ochron¹ twórcy (z jednym wyj¹tkiem, o którym poni¿ej).
Do praw pokrewnych zaliczamy:
 prawa do artystycznych wykonañ, na przyk³ad dzia³ania aktorów, recytatorów,
tancerzy i innych osób w sposób twórczy przyczyniaj¹cych siê do powstania wykonania;
 prawa do fonogramów i wideogramów. Fonogram to pierwsze utrwalenie warstwy dwiêkowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych, a wideogram to pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dwiêkiem lub bez,
niezale¿nie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny;
 prawa do pierwszych wydañ oraz wydañ naukowych i krytycznych.
Uwaga! Prawa do nadañ programów dotycz¹ tylko stacji radiowych
i telewizyjnych.
Prawa pokrewne powstaj¹ z chwil¹ stworzenia dobra bêd¹cego ich
przedmiotem, nie potrzeba ¿adnych formalnoci, aby rozpoczê³a siê ochrona,
a okres jej trwania wynosi 50 lat. Prawa pokrewne s¹ chronione przy pomocy tych
samych przepisów co prawa autorskie.
Pamiêtajmy, ¿e dochodzenie naruszeñ praw autorskich i praw pokrewnych jest
niezale¿ne od siebie, to znaczy, ¿e w przypadku naruszeniu praw zwi¹zanych
z filmem dochodziæ ich mo¿e producent jako w³aciciel praw autorskich i aktorzy
jako posiadaj¹cy prawa pokrewne.

Otwarte licencje i domena publiczna w prawie
polskim
Idea praw autorskich skonstruowanych jako wy³¹czny monopol w³aciciela na
decydowanie, jak bêdzie dzie³o wykorzystywane, zaczê³a budziæ opór w niektórych
rodowiskach. Wskazywano, ¿e pozycja w³acicieli praw autorskich jest zbyt mocna
wobec konsumentów, co szczególnie by³o widoczne w programach komputerowych. To niezadowolenie doprowadzi³o do powstania za³o¿eñ innego wykorzystania praw autorskich, który zosta³ nazwany copyleft.
Ruch ten ma przedstawicieli na ca³ym wiecie, w tym w Polsce. Wykorzystuj¹c
rozwi¹zania prawne funkcjonuj¹ce w danym kraju, proponuj¹ takie rozwi¹zania,
których celem jest zwiêkszenie uprawnieñ u¿ytkownika zamiast ich zmniejszenia. To znaczy, ¿e mo¿e on kopiowaæ, dystrybuowaæ i modyfikowaæ dzie³o w dowolny
sposób, pod warunkiem ¿e nowy utwór bêdzie równie¿ opiera³ siê na tej samej licencji.
Publikacja w systemie otwartych licencji sk³ada siê z dwóch etapów:
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 pierwszy to zastrze¿enie praw autorskich do utworu  funkcjonuje w ten sam
sposób, jak w przypadku praw autorskich, czyli nie wymaga zg³oszenia, dotyczy
wy³¹cznie utworów i jest skuteczne od chwili ustalenia;
 drugim jest wybór licencji otwartej i jej warunków.
Funkcjonuje kilka systemów licencji otwartych, które nie s¹ zawsze ze sob¹
zgodne oraz nie wszystkie pasuj¹ do ka¿dej kategorii utworów. W pracy trenera
najbardziej u¿yteczne s¹ licencje GNU General Public License i Creative Commons.
Ta pierwsza s³u¿y do licencjonowania programów komputerowych. Jej
u¿ytkownicy maj¹ mieæ zapewnione cztery wolnoci przy korzystaniu z programów10:
 Wolnoæ uruchamiania programu w ka¿dym celu (wolnoæ 0)
 Wolnoæ analizowania dzia³ania programu i dostosowywania go do swoich
potrzeb (wolnoæ 1)
 Wolnoæ rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolnoæ 2)
 Wolnoæ udoskonalania programu i rozpowszechniania w³asnych ulepszeñ (wolnoæ 3).
Licencje Creative Commons (CC) mog¹ byæ wykorzystywane do ka¿dego typu utworów chronionych prawem autorskim. Licencje te opieraj¹ siê na czterech
warunkach11:
 Uznanie autorstwa  zezwala siê na kopiowanie, dystrybucjê, wywietlanie
i u¿ytkowanie dzie³a i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia
informacji o twórcy. Warunek ten pojawia siê we wszystkich licencjach.
 U¿ycie niekomercyjne  zezwala siê na kopiowanie, dystrybucjê, wywietlanie
i u¿ytkowanie dzie³a i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.
Inaczej mówi¹c, je¿eli nasze materia³y szkoleniowe udostêpnimy na tej licencji, to
mog¹ korzystaæ z nich wszyscy robi¹cy projekty non-profit, ale gdy projekt zarabia,
to u¿ycie materia³ów jest nielegalne (wiêcej na ten temat piszê w dalszej czêci
artyku³u). Gdy nie ma tego warunku, to licencjodawca zrzeka siê prawa do pobierania tantiem za korzystanie komercyjne
 Bez utworów zale¿nych  zezwala siê na kopiowanie, dystrybucjê, wywietlanie
tylko dok³adnych (dos³ownych) kopii dzie³a. Niedozwolone jest jego zmienianie
i tworzenie na jego bazie pochodnych. Inaczej mówi¹c, je¿eli udostêpnimy materia³y,
to nie mo¿na na ich podstawie opracowaæ innych materia³ów.
 Na tych samych warunkach  zezwala siê na kopiowanie, dystrybucjê, wywietlanie i u¿ytkowanie pochodnych dzie³, pod warunkiem ¿e bêd¹ one opublikowane
na takiej samej licencji. Czyli, je¿eli zezwolimy na przeróbkê w³asnych materia³ów
szkoleniowych, to przerobione materia³y nie mog¹ mieæ zastrze¿onych praw autorskich.
Poniewa¿ pierwszy z tych warunków jest obowi¹zkowy, a trzy pozosta³e fakultatywne, daje nam to szeæ podstawowych typów licencji:
1. Uznanie Autorstwa
2. Uznanie Autorstwa  U¿ycie Niekomercyjne
3. Uznanie Autorstwa  U¿ycie Niekomercyjne  Na Tych Samych Warunkach
10
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4. Uznanie Autorstwa  U¿ycie Niekomercyjne  Bez Utworów Zale¿nych
5. Uznanie Autorstwa  Na Tych Samych Warunkach
6. Uznanie Autorstwa  Bez Utworów Zale¿nych
Pamiêtajmy ¿e stosowanie licencji CC wi¹¿e siê z dodatkowymi warunkami:
 Twórca zachowuje prawa autorskie, a udziela licencji tylko do wybranych pól eksploatacji. To znaczy, ¿e mogê udzieliæ licencji CC do swoich
materia³ów szkoleniowych na publikacjê w Interencie, ale jednoczenie mogê wydaæ
te materia³y w formie ksi¹¿ki, zachowuj¹c pe³ne prawa autorskie.
 Licencje obowi¹zuj¹ na ca³ym wiecie jako licencje niewy³¹czne, to
znaczy, ¿e mogê udzieliæ licencji producentowi p³yt muzycznych na wydanie komercyjnej p³yty, pomimo ¿e te same utwory dostêpne s¹ w Internecie na licencjach CC12.
 S¹ zawierane na czas nieoznaczony i nieodwo³ywalne. To znaczy, ¿e
mo¿emy wycofaæ siê z dystrybucji, np. przez usuniêcie pliku ze strony internetowej,
ale nie mo¿emy zabroniæ wykorzystywania ju¿ rozpowszechnionych wersji.
 Nale¿y je odpowiednio oznaczyæ, je¿eli utwór nie jest oznaczony, to znaczy,
¿e traktuje siê go jako objêty pe³n¹ ochron¹ praw autorskich, a wiêc zastosowanie
maj¹ standardowe zasady opisane powy¿ej.
Wzór oznaczeñ znajduje siê na stronie http://creativecommons.pl/polskie-licencje-cc/
 W licencjach Creative Commons z warunkiem U¿ycie niekomercyjne w³aciciel
praw mo¿e pobieraæ tantiemy za komercyjne wykorzystanie utworu.
 Zapis u¿ycie komercyjne jest bardzo szeroki, ka¿de wynagrodzenie, nawet
na pokrycie poniesionych kosztów, jest z³amaniem warunków licencji. W sytuacji, gdy kto chce komercyjnie wykorzystywaæ utwór, musi zawrzeæ odrêbne porozumienie z licencjodawc¹. Dlatego wynagrodzenie p³acone trenerowi z pieniêdzy
projektowych bêdzie uznawane za u¿ycie w celu komercyjnym.
Dlaczego warto u¿ywaæ licencji otwartych? S¹ one szczególnie przydatne
w sytuacjach, gdy chcemy, ¿eby efekty naszej pracy by³y jak najszerzej rozpowszechniane. Odpada nam koniecznoæ udzielania ka¿dorazowej zgody na wykorzystanie dzie³a, a zachowujemy prawa zwi¹zane z wymienianiem nas jako autorów i nie
tracimy praw, co do istoty.
Licencje otwarte czêsto myli siê z domen¹ publiczn¹. W tej ostatniej s¹ utwory, do których czas obowi¹zywania praw maj¹tkowych ju¿ wygas³, albo nie by³y one
nigdy tymi prawami objête, np. ustawy  w zwi¹zku z tym mo¿emy z nich korzystaæ
bez obawy naruszenia maj¹tkowych praw autorskich.

W³asnoæ przemys³owa
Jest kolejn¹ form¹ ochrony w³asnoci intelektualnej. Regulacje dotycz¹ce tego
zagadnienia zawiera ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoci
przemys³owej ( tekst jednolity Dz.U.2003 poz.119 nr.1117). Do przedmiotów w³asnoci
przemys³owej zaliczamy:
 Wynalazki wzory u¿ytkowe, wzory przemys³owe, znaki towarowe (np. loga
produktów i has³a z nimi powi¹zane);
 oznaczenia geograficzne i topografiê uk³adów scalonych.
12
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W pracy trenera w praktyce nie spotykamy siê z generowaniem swojej
w³asnoci przemys³owej, ale zdarza siê nam korzystaæ z czyjej w³asnoci
przemys³owej. Szczególnie umieszczaj¹c w materia³ach szkoleniowych loga produktów, zastrzegajmy, ¿e robimy to w celach informacyjnych.

Nieuczciwa konkurencja
Prawo autorskie i prawo w³asnoci przemys³owej ma ograniczony zakres ochrony dla osób prowadz¹cych szkolenia. Taka sytuacja ma czêsto miejsce w przypadku
pomys³u na warsztat czy projekt szkoleniowy.
Jednym ze sposobów zwiêkszenia ochrony jest wykorzystanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 (Dz.U.2003
poz.153 nr.1503). Przyjrzyjmy siê tej ustawie zarówno z perspektywy ochrony naszych
interesów, jak i przez pryzmat naszych dzia³añ, które (niewiadomie) mog¹ byæ czynami nieuczciwej konkurencji.
Nieuczciwa konkurencja mo¿e wyst¹piæ tylko w dzia³alnoci gospodarczej. Jednak  zgodnie z ustaw¹  podmioty, które prowadz¹ dzia³alnoæ
non-profit te¿ s¹ objête ochron¹ (Blicharz, Pawe³czyk 2004). Inaczej mówi¹c, nale¿y
sprawdziæ, w jakiej roli wystêpujemy jako trenerzy/ki. Ustawa nas chroni, je¿eli przygotowujemy program szkoleniowy jako osoby zatrudnione na umowê o pracê lub
umowê wolontariack¹ w firmie lub w organizacji pozarz¹dowej, albo mamy
jednoosobow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Je¿eli pracujemy w oparciu o umowê
cywilnoprawn¹, np. umowê o dzie³o czy umowê zlecenie, to nie mamy ochrony.
Artyku³ 3 ust.1 ustawy mówi, ¿e czynem nieuczciwej konkurencji jest dzia³anie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, je¿eli zagra¿a lub narusza interes innego przedsiêbiorcy lub klienta. W kontekcie ochrony w³asnoci intelektualnej s¹ to:
 wprowadzaj¹ce w b³¹d oznaczenia przedsiêbiorstwa.
 wprowadzaj¹ce w b³¹d oznaczenie towarów lub us³ug i naladownictwo
produktów,
 naruszenie tajemnicy przedsiêbiorstwa.
Pamiêtajmy, ¿e je¿eli mówimy o dzia³aniu sprzecznym z prawem, to chodzi o ca³e prawo obowi¹zuj¹ce w Polsce, a wiêc równie¿ prawo miêdzynarodowe,
prawo Unii Europejskiej, a tak¿e rozporz¹dzenia i akty prawa miejscowego.
Mówi¹c o dobrych obyczajach, mówimy o zasadach, które s¹ zwyczajowo
przyjête, na przyk³ad w okrelonym krêgu zawodowym. Odnosz¹c to do trenerów
wydaje siê, ¿e do dobrych obyczajów mo¿na zaliczyæ niekorzystanie z czyjego pomys³u
na warsztat bez zgody tej osoby lub przynajmniej poinformowania osób
uczestnicz¹cych, ¿e kto inny jest autorem czy autork¹ programu warsztatu. Pomocne przy ustalaniu, co jest dobrym obyczajem w wiecie trenerów, s¹ kodeksy etyki
organizacji ich zrzeszaj¹cych. Pamiêtajmy równie¿, kto zarzuca nieuczciw¹ konkurencjê
przez naruszenie dobrych obyczajów, sam powinien ich przestrzegaæ13.
Wprowadzaj¹ce w b³¹d oznaczenie przedsiêbiorstwa stwierdza, ¿e
u¿ywam takiego oznaczenia, które mo¿e wprowadziæ klientów w b³¹d co do jego
to¿samoci. Dotyczy to nazwy, skrótu literowego, loga lub innego charakterystycznego symbolu wczeniej u¿ywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego
przedsiêbiorstwa. Oznacza to, ¿e je¿eli istniej¹ dwa stowarzyszenia o skrócie STOP,
jedno z nich to Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych, a drugie to
Sto³eczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, to poza skrótem literowym nie maj¹ ze
13

S¹d Apelacyjny w Warszawie I ACa 868/06
125

sob¹ wiele wspólnego. Natomiast je¿eli kto za³o¿y Stowarzyszenie Trenerek Organizacji Pozarz¹dowych, to mo¿na siê zastanawiaæ, czy nie jest to nieuczciwa
konkurencja  zale¿a³o to bêdzie od celów i form dzia³añ Stowarzyszenia Trenerek.
Podobnie nale¿y rozumieæ sformu³owanie: wprowadzaj¹ce w b³¹d oznaczenie
towarów lub us³ug. Mamy produkt w formie sprzeda¿y us³ugi, który nazywa siê
Szko³a Trenerów STOP, organizowanej przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych. Produkt jest znany na rynku i wi¹¿¹ siê z nim okrelone cechy
odró¿niaj¹ce go od innych produktów, np. koñczy go superwizowany tre-ning
zadaniowy. Dlatego organizacja Szko³y Trenerów STOP przez Stowarzyszenie Trenerek Organizacji Pozarz¹dowych bêdzie czynem nieuczciwej konkurencji, bo
wprowadza potencjalnego konsumenta w b³¹d.
Problem ten nie istnieje w przypadku szkoleñ maj¹cych nazwy opisowe, np.
szkolenie z mediacji rodzinnej mo¿e byæ u¿ywane przez wiele podmiotów, bêdzie
siê odró¿niaæ nazw¹ organizatora albo nazwiskami prowadz¹cych.
Pamiêtajmy, ¿e: naruszeniem prawa konkurencji nie jest ka¿da postaæ naladownictwa, lecz tylko tzw. niewolnicze naladownictwo, (...) obejmuj¹ce takie przypadki wiernego naladownictwa, w których dla przeciêtnego odbiorcy nie jest
mo¿liwe odró¿nienie kopii od orygina³u. (...) Wystarczaj¹ce jest podobieñstwo na
tyle wysokie, ¿e przeciêtny nabywca, na podstawie ogólnego i ca³ociowego
wra¿enia nie odró¿nia wyrobu naladuj¹cego od wyrobu oryginalnego.14
Tajemnic¹ przedsiêbiorstwa s¹ nieujawnione do wiadomoci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiêbiorstwa lub inne informacje posiadaj¹ce wartoæ gospodarcz¹, co do których przedsiêbiorca podj¹³ niezbêdne dzia³ania w celu zachowania ich poufnoci. Nie jest dok³adnie sprecyzowane,
co znaczy: niezbêdne dzia³ania do zachowania poufnoci. Mówi siê o tym, ¿e dzia³ania
te musz¹ byæ odpowiednie, rozs¹dne w danych okolicznociach15. Dlatego objête tajemnic¹ bêd¹ pomys³y umieszczane na przyk³ad na licie dyskusyjnej cz³onków
organizacji, do której dostêp jest zamkniêty dla osób z zewn¹trz.
Naruszenie tajemnicy przedsiêbiorstwa mo¿e nast¹piæ przez przekazanie,
ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, je¿eli zagra¿a lub narusza
interes przedsiêbiorcy. Inaczej mówi¹c, je¿eli umiecimy pomys³ na szkolenie na
wewnêtrznym serwerze firmy X, kto wemie ten pomys³ i wykorzysta do przygotowania projektu dla firmy Y, to firma Y narusza uczciw¹ konkurencjê. Jedynym
wyj¹tkiem jest, je¿eli naby³a takie informacje odp³atnie i w dobrej wierze, ale wówczas s¹d mo¿e nakazaæ zap³atê wynagrodzenia za korzystanie. Dlatego je¿eli kto
przyjdzie do naszej organizacji pozarz¹dowej z pomys³em na projekt warsztatów,
które zorganizujemy, a póniej oka¿e siê, ¿e pomys³ na projekt by³ dyskutowany w innej
organizacji, to odpowiadamy za czyn nieuczciwej konkurencji, bo choæ pomys³
przyjêlimy w dobrej wierze, to nie zap³acilimy osobie, która z nim przysz³a.
Pamiêtajmy, ¿e zachowanie tajemnicy przedsiêbiorstwa obowi¹zuje wobec osoby, która wiadczy³a pracê na podstawie dowolnej umowy przez trzy lata od jej
rozwi¹zania, chyba ¿e umowa stanowi inaczej albo usta³ stan tajemnicy. Inaczej
mówi¹c, przez trzy lata powinnimy uwa¿aæ na rozpowszechnianie pomys³ów, programów, projektów, warsztatów, o których dowiedzielimy siê, pracuj¹c w poprzednim miejscu zatrudnienia. Nawet zwolnienie z zakazu konkurencji nie uprawnia
nas do ujawniania tajemnic naszego by³ego pracodawcy16. Pamiêtajmy, ¿e do tajemnic przedsiêbiorcy nale¿¹ równie¿ dane o klientach i wielkoci sprzeda¿y.
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Reklama szkoleñ
W przypadku reklamowania us³ug szkoleniowych pamiêtajmy o kilku zasadach:
 Reklama jest utworem i jako taki podlega ochronie prawa autorskiego lub praw
pokrewnych.
 Czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz wprowadzaj¹ca klienta w b³¹d i mog¹ca przez to wp³yn¹æ
na jego decyzjê, co do nabycia towaru lub us³ugi. Dlatego nale¿y uwa¿aæ na slogany w stylu: To szkolenie zmieni Twoje ¿ycie.
 Nieuczciw¹ konkurencj¹ jest reklama odwo³uj¹ca siê do uczuæ klientów przez
wywo³ywanie lêku i wypowied, która  zachêcaj¹c do nabywania towarów lub
us³ug  sprawia wra¿enie neutralnej informacji. Dotyczy to na przyk³ad reklam
w gazetach, które maj¹ postaæ wywiadów z kim, kto mo¿e uchodziæ za autorytet.
W reklamie mo¿na u¿ywaæ rodków perswazji opieraj¹cych siê na autorytecie, ale
nie mo¿e byæ ona odbierana jako neutralny przekaz.
 Przy wys³aniu ofert i reklam poczt¹ elektroniczn¹ konieczne jest uzyskanie zgody
adresata. Czêstym b³êdem jest rozsy³anie informacji o szkoleniach drog¹ mailow¹
do osób, które sobie tego nie ¿ycz¹, lub do wszystkich osób, które mamy na swojej
licie kontaktów. Takie zachowanie nie tylko jest wykroczeniem przeciwko etykiecie
panuj¹cej w Internecie, ale mo¿e byæ równie¿ podstaw¹ roszczeñ innych osób.
Mówi o tym ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹.
(Dz.U.2002 nr.144 poz.1204 z póniejszymi zmianami). Wed³ug niej ka¿dy kto przesy³a
za pomoc¹ rodków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny, przy czym ciganie nastêpuje na wniosek pokrzywdzonego. Informacj¹ handlow¹ jest ka¿da informacja przeznaczona bezporednio
lub porednio do promowania towarów, us³ug lub wizerunku przedsiêbiorcy
z wy³¹czeniem informacji o towarach i us³ugach nies³u¿¹cej osi¹gniêciu efektu handlowego. To znaczy, ¿e zakaz ten dotyczy nie tylko przysy³ania niezamówionych
informacji (ang. spamming), ale równie¿ pojedynczych wiadomoci (ang. unsolicited communications) (Iszkowski, Konarski, 2003) Chodzi nie tylko o sk³adanie ofert
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale tak¿e o przesy³anie informacji, które maj¹
s³u¿yæ promocji wizerunku (np. informacje o dzia³alnoci spo³ecznej czy wygranych
nagrodach). St¹d zastrze¿enie, ¿e wiadomoæ nie jest ofert¹, nie chroni nadawcy
przed stosowaniem rygorów ustawy o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹
(Nogacki, 2005).
Osobn¹ kwesti¹ jest, sk¹d i czy zgodnie z prawem pos³ugujemy siê danymi osobowymi osób, którym ofertê przesy³amy. Zaadresowane imienne oferty nie jest naruszeniem dóbr osobistych osoby, której nazwiska u¿yto17, ale mo¿e byæ naruszeniem
ustawy o ochronie danych osobowych, je¿eli dane adresowe zdobylimy niezgodnie z warunkami ustawowymi. Na przyk³ad wysy³amy ofertê do osób, które nie
wyrazi³y na to zgody.
Dlatego pamiêtajmy ¿e je¿eli osoby uczestnicz¹ce w naszych poprzednich szkoleniach w sposób wyrany nie zgodzi³y siê na wykorzystywanie danych osobowych,
to nie mo¿emy tego robiæ.
Wyrok s¹du apel.acyjnego I ACr 33/96 OSA 1996/7-8/31 Podstawowe dane osobowe cz³owieka
(nazwisko i imiê) s¹ jego dobrem osobistym, ale jednoczenie s¹ dobrem powszechnym w tym
znaczeniu, i¿ istnieje publiczna zgoda na pos³ugiwanie siê nimi w ¿yciu spo³ecznym (towarzyskim,
urzêdowym, handlowym itd.). Dopóki wiêc dane osobowe cz³owieka s¹ u¿ywane zgodnie z regu³ami
spo³ecznymi, nie mo¿na mówiæ ani o bezprawnoci dzia³añ innych osób, ani o zagro¿eniu dóbr
osobistych tymi dzia³aniami.

17
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rodki obrony przed czynami nieuczciwej konkurencji.
rodki te mo¿emy podzieliæ na:
 rodki cywilne, to znaczy dochodzone w drodze powództwa przed s¹dem cywilnym,
 karne, to znaczy takie, za które karê wymierza s¹d karny.
Do tych pierwszych zaliczamy ¿¹danie do:
1. zaniechania niedozwolonych dzia³añ, na przyk³ad u¿ywania logo, które jest podobne do naszego;
2. usuniêcia skutków niedozwolonych dzia³añ;
3. z³o¿enia jednokrotnego lub wielokrotnego owiadczenia odpowiedniej treci
i w odpowiedniej formie, na przyk³ad przeprosin czy wyjanieñ;
4. naprawienia wyrz¹dzonej szkody, na przyk³ad w przypadku umieszczenia przez
kogo w swoich materia³ach szkoleniowych treci, które stanowi³y tajemnicê naszego przedsiêbiorstwa  mo¿emy ¿¹daæ odszkodowania za ich upublicznienie;
5. przekazania bezpodstawnie uzyskanych korzyci, na przyk³ad je¿eli kto oznaczy
naszym logiem swoje szkolenia i je przeprowadzi, to wówczas mo¿emy ¿¹daæ, aby
przekaza³ nam kwotê, któr¹ zap³aci³y osoby uczestnicz¹ce w szkoleniu;
6. zas¹dzenia odpowiedniej sumy pieniê¿nej na okrelony cel spo³eczny zwi¹zany
ze wspieraniem polskiej kultury lub ochron¹ dziedzictwa narodowego. Je¿eli czyn
nieuczciwej konkurencji by³ zawiniony  to mo¿emy ¿¹daæ dodatkowej sankcji dla
podmiotu, który celowo naruszy³ nasze interesy.
Pamiêtajmy, ¿e:
 ¿¹dania mo¿emy sk³adaæ nie tylko, gdy nasz interes zosta³ naruszony, lecz równie¿
gdy by³ zagro¿ony;
 roszczenia z tytu³u czynów nieuczciwej konkurencji przedawniaj¹ siê po trzech
latach, przy czym bieg przedawnienia rozpoczyna siê oddzielnie do ka¿dego naruszenia. To znaczy ¿e je¿eli firma X, u¿ywaj¹c nazwy naszego szkolenia,
przeprowadzi³a warsztaty 1 grudnia 2008 r. i 10 stycznia 2009 r., to mamy dwa terminy przedawnienia  pierwszy up³ywa 1 grudnia 2011 r., a drugi 10 stycznia 2012 r.
Ustawa przewiduje równie¿ tryb ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami.
Ma to zapobiec sytuacji, gdy konkurencja wytacza nam bezzasadne powództwa z tytu³u
nieuczciwej konkurencji, tym samym utrudniaj¹c nam pracê i nara¿aj¹c na koszty s¹dowe.
W takim przypadku s¹d na wniosek pozwanego mo¿e nakazaæ powodowi
z³o¿enie jednokrotnego lub wielokrotnego owiadczenia odpowiedniej treci
i w odpowiedniej formie, czyli na przyk³ad zamieszczenia sprostowania w prasie
bran¿owej. W przypadku szkody mo¿na wnieæ pozew na zasadach ogólnych.
Przepisy karne, które dotycz¹ wykorzystania tajemnicy przedsiêbiorstwa,
mówi¹ o tym, ¿e kto ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we w³asnej dzia³alnoci
gospodarczej informacjê stanowi¹c¹ tajemnice przedsiêbiorstwa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do dwóch lat, je¿eli
wyrz¹dza to powa¿n¹ szkodê przedsiêbiorcy. Kara ta grozi równie¿ osobom, które
uzyska³y bezprawnie tak¹ informacjê i ujawni³y j¹ innej osobie lub wykorzysta³y we
w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Wa¿ne jest tu stwierdzenie, ¿e szkoda musi byæ
powa¿na, inaczej postêpowanie zostanie umorzone.
Karalne jest równie¿ rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d wiadomoci o przedsiêbiorstwie. Takie dzia³anie podlega karze
aresztu lub grzywny.
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Postêpowanie w tych sprawach jest wnioskowe, to znaczy, ¿e je¿eli czujemy siê
pokrzywdzeni, to musimy sami zawiadomiæ policjê lub prokuraturê o podejrzeniu
pope³nienia przestêpstwa. Pismo takie powinno zawieraæ dane osoby sk³adaj¹cej,
wskazanie, jakie przestêpstwo zosta³o pope³nione, wskazanie dowodów oraz wiadków, wskazanie ewentualnego sprawcy lub sprawców oraz stwierdzenie, i¿
¿¹damy cigania i ukarania sprawców. Od momentu z³o¿enia wniosku postêpowanie prowadzi policja lub prokuratura.

Dobra osobiste
Inn¹ mo¿liwoci¹ dochodzenia swoich uprawnieñ, gdy zosta³a naruszona nasza w³asnoæ intelektualna, jest wykorzystanie ochrony dóbr osobistych.
Jest to najbardziej rozbudowany sposób ochrony, którego celem jest ochrona godnoci cz³owieka i wyp³ywaj¹cych z niej praw18. St¹d katalog dóbr osobistych
ma charakter otwarty, a Kodeks Cywilny wymienia jako dobra osobiste
przyk³adowo: zdrowie, czeæ, swobodê sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, twórczoæ naukow¹, artystyczn¹ i wynalazcz¹.
Pojêcie dóbr osobistych jest dyskutowane przez prawników, dla naszych
rozwa¿añ zapamiêtajmy, ¿e prawa te s¹ niezbywalne i niedziedziczne19.
Ochrona, któr¹ nam daj¹ dobra osobiste, jest niezale¿na od innych
przepisów i mo¿emy jej dochodziæ ³¹cznie z innymi przepisami lub alternatywnie20.
St¹d plagiat narusza dobra osobiste twórcy21, ale jest równie¿ naruszeniem osobistych i maj¹tkowych praw autorskich, przestêpstwem i czynem nieuczciwej
konkurencji i z ka¿dego z tych tytu³ów ³¹cznie mo¿na wystêpowaæ przeciwko
plagiatorowi. Pamiêtajmy jednak, ¿e nieuzasadniony zarzut plagiatu jest naruszeniem
dóbr osobistych osoby, przeciwko której zosta³ skierowany.
Wa¿n¹ regulacj¹ s¹ za³o¿enia, ¿e ochrona z tytu³u dóbr osobistych nale¿y siê
tylko osobie, która sama szanuje takie dobra u innych22.
O tym, czy dobro osobiste zosta³o naruszone, nie decyduje subiektywne przewiadczenie osoby, ale to, jak¹ reakcjê wywo³uje w spo³eczeñstwie to naruszenie23. Dlatego na przyk³ad:
 B³êdy interpunkcyjne, które nie mog¹ mieæ wp³ywu na treæ merytoryczn¹ utworu (...) choæby nawet budzi³y negatywne odczucia u autora, nie mog¹ byæ
uwa¿ane za wywo³uj¹ce ujmê dla autorskich praw osobistych24.
 Samo wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego wobec okrelonej osoby nie narusza jej dóbr osobistych25.
W przypadku naruszenia dóbr osobistych mo¿emy ¿¹daæ:

18
Komentarz do art.23 Kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), [w:] A. Kidyba (red.), K. KopaczyñskaPieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliñski, T. Soko³owski, Kodeks cywilny. Komentarz.
Tom I. Czêæ ogólna, LEX, 2009
19
20

Op. cit
Decyzjê o wyborze rodków ochrony podejmuje zainteresowany; por. wyrok SN

I CK 636/03, LEX nr 188474
21

Wyrok SN I CR 92/83 LEX nr 63534

22

Wyrok s.apel. I ACr 604/93 Wokanda 1994/5/42

23

Wyrok SN V CK 69/04 LEX nr 197661

24

Wyrok SN II CR 241/86 OSNC 1987/12/205

25

Wyrok SN II PK 152/04 OSNP 2005/17/266
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 zaniechania dzia³añ naruszaj¹cych okrelone dobro osobiste,
 dokonania czynnoci potrzebnych do usuniêcia stanu spowodowanego naruszeniem dobra osobistego;
 usuniêcia naruszenia dobra osobistego i jego skutków, na przyk³ad przez z³o¿enie
okrelonego owiadczenia. Treæ tego owiadczenia musi byæ podana w pozwie,
ale s¹d mo¿e je ograniczyæ lub uciliæ.

Najczêciej zadawane pytania
Co oznacza znak (c)?

Oznacza, ¿e wszystkie prawa do utworu nim oznaczonego s¹ zastrze¿one. Inaczej
mówi¹c, obowi¹zuje pe³na ochrona praw autorskich. Zak³ada siê, ¿e prawa te
przys³uguj¹ osobie, która jest wymieniona po oznaczeniu (c). Znak ten jest wymagany w prawie amerykañskim, natomiast w prawie polskim nie ma potrzeby u¿ywania
go, ale mo¿na to robiæ. Zobacz wiêcej: Prawo autorskie

Co oznacza znak (tm)?

Oznacza ¿e towar nim oznaczony jest chroniony znakiem towarowym. Zobacz wiêcej:
W³asnoæ przemys³owa.

Czy mogê wykorzystaæ czyj¹ tabelê w swoich materia³ach
szkoleniowych?
Tak, ale pod warunkiem, ¿e wykorzystanie mieci siê w prawie cytatu. Zobacz wiêcej:
Cytat

Prowadzê szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego, czy
mogê przedrukowaæ czêæ Kodeksu pracy?

Tak, Kodeks pracy i inne akty prawne nie s¹ objête ochron¹ prawa autorskiego,
dlatego mo¿na cytowaæ w materia³ach fragmenty dowolnej d³ugoci lub nawet
ca³oæ. To samo dotyczy projektów aktów prawnych. Zobacz wiêcej: Co dzie³em na
pewno nie jest?

Do kogo zg³aszam powstanie praw autorskich?

Do nikogo  ochrona powstaje od momentu ustalenia dzie³a, czyli zakomunikowania o jego istnieniu innym osobom ni¿ twórca. Ochronie podlega te¿ utwór
nieukoñczony, np. szkice, i nie musi byæ utrwalony. Zobacz wiêcej: Prawo autorskie.

Czy muszê na ka¿dym utworze zamieszczaæ klauzulê
dotycz¹c¹ praw autorskich?

Je¿eli nie ma takiej klauzuli, to zak³ada siê, ¿e utwór objêty jest pe³nymi prawami
autorskimi. Dlatego jest to konieczne w przypadku u¿ywania licencji otwartych albo
innych licencji ni¿ standardowa. Umieszczenie klauzuli ma pomóc odbiorcom
w zorientowaniu siê, kto jest w³acicielem praw, gdyby na przyk³ad chcieli je odkupiæ lub wykorzystaæ. Nieumieszczenie takiej klauzuli nie powoduje negatywnych
skutków w ochronie twórcy. Zobacz wiêcej: Prawo autorskie, Ochrona praw autorskich
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Wydawca powiedzia³ mi, ¿e aby móg³ wydaæ moj¹ ksi¹¿kê,
muszê przenieæ na niego prawa autorskie, czy to konieczne?

Nie, umowa wydawnicza mo¿e mieæ dwa rodzaje  albo z przeniesieniem praw,
albo ograniczaj¹c¹ siê do wydania i dystrybucji ksi¹¿ki. Zazwyczaj wydawnictwa
¿¹daj¹ przeniesienia praw, co ma zwykle niekorzystne skutki dla autora, dlatego
nale¿y siê zastanowiæ nad podpisywaniem takiej umowy. Zobacz wiêcej: Jak
rozporz¹dzaæ prawami?

Na szkoleniu odtwarzam film z oryginalnego nonika, który
jest moj¹ w³asnoci¹  czy to legalne?

To zale¿y czy licencja na korzystanie z filmu obejmuje prezentacjê publiczn¹. Zazwyczaj tak nie jest, a w przypadku, gdy nie wchodzi w grê dozwolony u¿ytek, to
nie mo¿emy takiego filmu pokazaæ. Zobacz wiêcej: Dozwolony u¿ytek

W materia³ach szkoleniowych u¿ywam danych ci¹gniêtych
z Internetu  czy wystarczy podaæ adres strony www?

W Internecie obowi¹zuje takie samo prawo autorskie, jak w wiecie rzeczywistym.
Dlatego podanie strony to za ma³o, nale¿y podaæ równie¿ autora danych. Poniewa¿
treci w sieci mog¹ siê ³atwo zmieniaæ, warto podaæ datê ostatniego dostêpu do
strony. Je¿eli nie podajemy daty, to przyjmuje siê, ¿e dat¹ ostatniego dostêpu jest
dzieñ publikacji.

W trakcie szkolenia nagrywam filmy z osobami
uczestnicz¹cymi  czy mogê je póniej opublikowaæ?

To zale¿y od nagranych osób, poniewa¿ chroni je prawo do wizerunku oraz mog¹
mieæ prawa pokrewne do materia³u. Je¿eli siê nie zgodz¹ (a nie musz¹ tego robiæ),
to nie mo¿emy takiego materia³u publikowaæ, w co wchodzi równie¿ zakaz korzystania z nich na innych szkoleniach. Je¿eli jedna z osób nie wyrazi zgody, a jest techniczne mo¿liwe usuniêcie jej z filmu, to tak zmodyfikowany materia³ mo¿emy opublikowaæ. Zobacz wiêcej: Dozwolony u¿ytek, Prawa pokrewne

Na szkoleniu dla trenerów chcê daæ do analizy konspekty
szkoleñ znalezione na stronach internetowych firm
szkoleniowych. Czy mogê to wykorzystaæ?

Mo¿liwe jest to tylko w ramach dozwolonego u¿ytku. W innych przypadkach jest to
naruszenie praw autorskich. Zobacz wiêcej: Dozwolony u¿ytek.

Podoba mi siê æwiczenie kole¿anki  mogê je powtórzyæ
samemu?

Mo¿na wykorzystaæ pomys³, ale bez jej zgody nie mo¿na wykorzystywaæ materia³ów
do szkolenia, takich jak instrukcje czy materia³y pomocnicze. Dodatkowo dobre
obyczaje wymagaj¹, aby j¹ poinformowaæ o tym, choæ niezrobienie tego nie rodzi skutków prawnych. Zobacz wiêcej: Dozwolony u¿ytek, Ochrona praw autorskich.
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Materia³y szkoleniowe zosta³y opracowane przez trzy osoby,
czy jedna z nich mo¿e je potem wykorzystaæ do
samodzielnego poprowadzenia zajêæ?
Bez zgody pozosta³ych wspó³autorów  nie, chyba ¿e inaczej postanowiono
w odpowiedniej umowie. Zobacz wiêcej: Komu przys³uguj¹ prawa autorskie?, Dozwolony u¿ytek.

Zadzwoni³ do mnie kolega i poprosi³ o zgodê na
wykorzystanie moich materia³ów. Zgodzi³em siê, czy to znaczy,
¿e ja ju¿ nie mogê z nich korzystaæ?

Ta sytuacja to ustne udzielanie licencji. Poniewa¿ ustawa wymaga, ¿eby licencja
wy³¹czna mia³a formê pisemn¹, dlatego w tym przypadku jest to licencja niewy³¹czna
na warunkach ustawowych. A zatem mo¿na korzystaæ z tych materia³ów
i jednoczenie udzieliæ zgody na korzystanie z nich innym osobom. Zobacz wiêcej:
Dozwolony u¿ytek

Wspó³tworzy³em projekt szkoleniowy jako wolontariusz. Ju¿
nie wspó³pracujê z t¹ organizacj¹, ale czy mogê wykorzystaæ
projekt we w³asnej pracy?

Pierwszeñstwo przed umow¹ wolontariacka ma status wspó³autora. Dlatego, nawet
je¿eli mam prawa autorskie do czêci projektu, nie mogê z niego korzystaæ bez
zgody pozosta³ych autorów. Je¿eli prawa autorskie nale¿¹ do organizacji, to taka
sytuacja jest wykluczona. Zobacz wiêcej: Kto to jest trener/trenerka?
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Superwizja w pracy trenera
Teresa Worobiej
Niniejsza praca jest wynikiem moich dowiadczeñ w roli osoby wspieraj¹cej
superwizyjnie trenerów, terapeutów, nauczycieli, kuratorów s¹dowych. Osoby te,
pracuj¹c z ludmi, prze¿ywaj¹ okresy dezintegracji pozytywnej  zatrzymuj¹ siê
przed jakim znakiem zapytania: staj¹ przed ró¿nymi wyborami albo dowiadczaj¹
jakiego rodzaju niemocy, spadku energii, poczucia niezrozumienia sytuacji, w której
uczestnicz¹, pogubienia siê w relacjach b¹d braku pomys³ów do dalszych dzia³añ.
I bêd¹c w takiej sytuacji, maj¹ odwagê powiedzieæ sobie: Nie wiem co dalej?
i poszukaæ wsparcia, które da now¹ jakoæ.
W moim odczuciu z superwizji korzystaj¹ Ci, którzy stawiaj¹ sobie wymaganie ci¹g³ego rozwoju zawodowego, s¹ kreatywni, elastyczni, chêtni do
przekraczania swoich ograniczeñ, nie godz¹ siê z niemoc¹ i poszukuj¹
sposobów, pozwalaj¹cych prze³amaæ impas. Bo spotkanie superwizyjne to czas,
w którym superwizant mo¿e korzystaæ z wiedzy i dowiadczenia superwizora,
by potwierdziæ sobie s³usznoæ w³asnych rozwi¹zañ lub wypracowaæ nowe kierunki dzia³añ.
Literatura dotycz¹ca superwizji jest skromna. Najnowsz¹ propozycj¹, do której
dotar³am, jest przet³umaczona przez Annê Tanalsk¹-Dulêbê Superwizja w psychoterapii autorstwa psychoterapeutów Giblerta Marii C. i Evansa Kenneta. Jest to
znacz¹ca pozycja, gdy¿ superwizja jest zakorzeniona w psychoterapii i chc¹c byæ
superwizorem, nie mo¿na pomin¹æ wiedzy zgromadzonej i opisanej przez psychoterapeutów. Superwizja w psychoterapii: uchodzi za najpowszechniejsz¹,
najwa¿niejsz¹ i prawdopodobnie najbardziej efektywn¹ metodê uczenia siê i polega na regularnych spotkaniach szkol¹cego i superwizora, podczas których szkol¹cy
relacjonuje prowadzon¹ przez siebie pracê z klientem, a superwizor j¹ komentuje
(Lis-Turlejska 1994).
Niemniej superwizja zdecydowanie nie jest terapi¹, dlatego w swoich
rozwa¿aniach chcia³abym ukazaæ spotkania superwizyjne jako narzêdzie
dostêpne i u¿yteczne w podnoszeniu jakoci pracy nie tylko terapeutów, ale
znacznie szerszego grona odbiorców, w tym trenerów. Ta praca jest wiêc spojrzeniem na superwizjê jako na metodê s³u¿¹c¹ podnoszeniu jakoci funkcjonowania zawodowego; jest te¿ rodzajem przygl¹dania siê samej metodzie  co
mo¿e byæ przydatne trenerkom i trenerom, którzy chc¹ siê ubiegaæ o licencjê
superwizora i rozwijaæ swój warsztat superwizorski. Swoje dowiadczenie i przemylenia na temat superwizji opisujê w zwiêz³ej formie, czêsto w punktach,
z graficznymi ilustracjami, gdy¿ taka formu³a wydaje mi siê najbardziej czytelna,
naj³atwiej przyswajalna i mo¿liwa do modyfikowania zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Czym jest superwizja?
Mylê, ¿e przede wszystkim jest spotkaniem:
 Spotkaniem, które dziêki obecnoci superwizora pozwala na zdystansowanie
siê, spojrzenie z boku na to, co siê wydarza pomiêdzy superwizantem a osob¹
(osobami), z którymi superwizant pracuje jako trener/ -ka. Pozwala na spojrzenie
z dystansu na relacjê trenera z uczestnikiem/uczestnikami grupy lub na odczytywanie relacji pomiêdzy samymi uczestnikami w grupie.
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rys. 1.

 Spotkaniem, w którym dwa podmioty spotykaj¹ siê, by poprawiæ dobrostan
trzeciego podmiotu (spotkanie trenera z superwizorem jest wiêc skoncentrowane na tym, by poprawiæ komfort funkcjonowania uczestnika/uczestników
grupy).
 Spotkaniem, które uczy, wspiera, pokazuje jak rozpraszaæ przeanalizowane
trudnoci, wypracowaæ plan dzia³ania i przygotowaæ siê do jego wdro¿ania.
 Spotkaniem, które przebiegaj¹c w atmosferze bezpieczeñstwa psychologicznego, pozwala na omówienie istotnych sytuacji zawodowych, powierzenie superwizorowi swoich w¹tpliwoci zwi¹zanych z trudnociami zawodowymi.
 Spotkaniem odkrywaj¹cym stereotypy w myleniu i postrzeganiu (trener ma
szansê na weryfikacjê swoich przekonañ, z których wyrastaj¹ bariery w jego pracy
z grup¹ b¹d w kontakcie indywidualnym).
 Spotkaniem ukazuj¹cym sytuacje wieloaspektowo (superwizor wnosi swój punkt
widzenia).
 Spotkaniem pozwalaj¹cym na dopuszczenie dotychczas niewiadomych uczuæ
(np. trener odkrywa podczas spotkania, ¿e w jakiej relacji wypiera³ z³oæ, nie
dopuszcza³ niepokoju, ukrywa³ bezradnoæ).
Podsumowuj¹c, superwizja to dobrowolny, obustronny proces uczenia
siê i inspirowania, który ma na celu:
 pomoc przy dokonaniu zmiany w funkcjonowaniu w roli zawodowej,
 zwiêkszenie dobrostanu klientów, z którymi superwizanci pracuj¹,
 kszta³cenie i rozwój superwizora wewnêtrznego, czyli umiejêtnoci
emocjonalnego dystansowania siê i definiowania trudnoci w sytuacjach
zawodowych,
 stworzenie przestrzeni dla refleksji, rozwoju i zmiany,
 analizê interakcji, która pozwala wychwyciæ nieproduktywny styl pracy
klienta superwizanta b¹d superwizanta,
 spojrzenie na praktykê z meta-poziomu.
Cele te mo¿na w pe³ni realizowaæ dziêki budowaniu i utrzymywaniu podczas
spotkania sojuszu superwizyjnego. Oznacza on kontakt w atmosferze komfortu psychologicznego, o którym piszê, omawiaj¹c model superwizji relacyjnej.
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Rodzaje superwizji
W zale¿noci od przyjêtego kryterium mo¿emy wy³aniaæ ró¿ne sposoby podzia³u
superwizji. Np. bior¹c za wyró¿nik liczbê superwizantów, podzielimy spotkania superwizyjne na:
 indywidualne lub grupowe;
przyjmuj¹c jako kryterium obecnoæ superwizora w omawianym wydarzeniu:
 porednie lub bezporednie.
Je¿eli wemiemy pod uwagê potrzeby rozwoju zawodowego i awansu superwizantów, mo¿emy wyró¿niæ superwizjê:
 konsultacyjn¹, polegaj¹c¹ na wykorzystaniu spotkania dla podniesienia umiejêtnoci zawodowych (trener nie wi¹¿e spotkañ superwizyjnych z ubieganiem siê
o stopieñ awansu trenerskiego);
 rekomendacyjn¹, zwi¹zan¹ z uzyskaniem rekomendacji, czyli sformu³owaniem
przez superwizora opinii, oceny umo¿liwiaj¹cej awans trenerski (np. certyfikat jakoci szkoleñ pierwszego, drugiego b¹d trzeciego stopnia).
Superwizja konsultacyjna to forma spotkania mniej obarczona stresem,
wynikaj¹cym z zale¿noci, któr¹ tu mo¿na by nazwaæ poziom¹, czyli kole¿eñsk¹,
partnersk¹. Superwizor zaproszony do superwizji konsultacyjnej, pozbawionej
oceny wymaganej do osi¹gniêcia licencji, bêdzie pomaga³ trenerowi w dylemacie,
jaki trener zg³osi.
Zadaniem superwizora bêdzie pomoc trenerowi w usystematyzowaniu
i korzystaniu z wiedzy, która pozwoli mu na zrozumienie myli, uczuæ i zachowañ
osób, bêd¹cych z nim w relacjach zawodowych, a tak¿e towarzyszenie w przemyleniach zwi¹zanych z pope³nianymi b³êdami i wypracowywanie nowych rozwi¹zañ,
które nie podlegaj¹ sprawdzaniu i ocenie.
Superwizja rekomendacyjna to wspó³praca i towarzyszenie superwizantowi w sytuacji, w której d¹¿y on do osi¹gniêcia stopnia licencji czy certyfikatu. Jest
ona silnie powi¹zana z zale¿noci¹ od oceny (rekomendacji), dlatego czasami
wywo³uje opór w przyjmowaniu informacji zwrotnych i wypracowywaniu cie¿ek
rozwojowych i uruchamia mechanizmy obronne u superwizanta. Mo¿e to wynikaæ
z postrzegania takiej superwizji jako sytuacji decyduj¹cej o awansie i zwi¹zanej z tym
obawy przed odmow¹ udzielenia rekomendacji.
Zadania superwizora:superwizor podejmuj¹cy siê wspó³pracy, której uwieñczeniem maj¹ byæ rekomendacje niezbêdne do uzyskania certyfikatu, bêdzie stawia³
przed trenerem ró¿ne wymagania.
Mog¹ one dotyczyæ dokumentacji pracy trenerskiej, której superwizor bêdzie
potrzebowa³ (np. notatek z przebiegu spotkañ trenera z grup¹, scenariusza zajêæ,
kaset z nagraniami itp.), mog¹ byæ zwi¹zane z umiejêtnociami i wyranym
okrelaniem obszaru do samodzielnego przepracowania przez trenera.
Poza wymaganiami, superwizor bêdzie te¿ wspiera³ trenera, doceniaj¹c
i nazywaj¹c posiadane przez niego umiejêtnoci i wskazuj¹c te, które trener mo¿e
rozwijaæ podczas wspólnych spotkañ (np. sprawniejsze pos³ugiwanie siê komunikatem Ja, wzbogacanie wachlarza okreleñ emocji itp.) Bêdzie omawia³ sposoby interwencji zastosowanych przez trenera podczas szkolenia i wp³yw tych interwencji na dynamikê grupy. Bêdzie rozmawia³ na temat innych mo¿liwoci
oddzia³ywañ, poszerzaj¹c w ten sposób zasoby trenera i dopytywa³ o motywacjê
ró¿nych dzia³añ. Bêdzie te¿ przekazywa³ pe³ne informacje zwrotne (rzeczowe, rozwojowe i motywuj¹ce) po to, by trener mia³ ca³y czas jasnoæ, jakie jeszcze musi
spe³niæ wymogi, by uzyskaæ certyfikat. Zarówno w sytuacji superwizji konsultacyjnej,
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jak i w superwizji rekomendacyjnej wartoci¹ jest, by trenerzy szukali superwizorów,
którzy potrafi¹ odwa¿nie, ale bez niewerbalnej krytyki, wypowiedzieæ siê na temat
zachowania superwizanta, superwizorów konfrontuj¹cych ich ze swoim odmiennym punktem widzenia. Bo: Gdybymy wybrali osobê, która nie potrafi siê zdobyæ
na s³owa krytyki, niczego bymy siê nie nauczyli. Z drugiej strony, jeli wybierzemy
kogo bardzo agresywnego, trudno nam bêdzie zdobyæ siê na szczeroæ. Powinnimy starannie przemyleæ tê kwestiê i poprosiæ o pomoc osobê lub osoby, które
pomog¹ nam zrozumieæ niedostrzegane prawdy dotycz¹ce dylematów intelektualnych, emocjonalnych lub etycznych. Szukamy ludzi, którzy dobrze znaj¹ nas i nasze
s³aboci, wiedz¹, jak mog¹ obudziæ w nas si³ê i bêd¹ nas wspierali w chwilach
kryzysu1

Superwizor jako twórca sytuacji edukacyjnej
Poprzez sytuacjê edukacyjn¹ rozumiem stworzenie przez superwizora
przestrzeni do uruchomienia aktywnoci poznawczej uczestników spotkania. By
tak siê sta³o, niezbêdna jest koncentracja na mo¿liwociach i indywidualnoci osób
oraz na niepowtarzalnoci ka¿dego spotkania. Wa¿na jest tak¿e pamiêæ, ¿e nikt
nie jest doskona³y, a ka¿dy superwizor by³ kiedy pocz¹tkuj¹cym trenerem
i pope³nia³ podobne b³êdy.

Tworzenie sytuacji edukacyjnej
Superwizor modeluje proces edukacyjny swoim sposobem bycia. Pos³uguj¹c
siê okreleniem analizy transakcyjnej, mo¿na powiedzieæ: idealna sytuacja edukacyjna jest oparta na zachowaniu postawy:
Ja OK  Ty OK (Berne 1966)
W tworzeniu dobrej sytuacji edukacyjnej nale¿y wyranie powiedzieæ, ¿e:
 Wszyscy pope³niamy b³êdy (Nawet sobie nie wyobra¿asz, ile ich by³o!)
 Nikt nie jest doskona³y (Ja nie jestem i od Ciebie te¿ nie oczekujê doskona³oci).
 Lepiej jest powiedzieæ, ¿e czego nie potrafisz, ni¿ to ukrywaæ.
 Gwa³towne reakcje nie s¹ niczym niezwyk³ym.
 Interesuje mnie, co mylisz.
 Nie twierdzê, ¿e znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale mam wiêksze dowiadczenie ni¿ Ty.
 Wolno Ci mieæ inne zdanie ni¿ ja, ale na mnie spoczywa odpowiedzialnoæ za
szkolenie, dlatego w razie nieporozumieñ bêdziemy musieli szukaæ rozwi¹zania,
na które oboje siê zgodzimy2 (Podstawy umiejêtnoci terapeutycznych, s.200).
Komfort wspó³pracy superwizora z osob¹ poddaj¹c¹ siê superwizji polega wiêc
na spotkaniu w specyficznej atmosferze, która pozwala zrozumieæ, ¿e gdy w pracy
jest trudno i pod górkê  to... dobrze. Oczywicie dobrze pod pewnym warunkiem, czyli tylko wtedy, gdy ryzykujemy otwartoæ i wkraczamy na cie¿kê rozwojow¹

1

J. A. Heaton, Podstawy umiejêtnoci terapeutycznych, GWP, Gdañsk 2003, s.208

2

J. A. Heaton: Podstawy umiejêtnoci terapeutycznych, GWP, Gdañsk 2003, s.200
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zamiast udawaæ, ¿e wietnie sobie radzimy, a to co nie wychodzi, wynika tylko z winy
innych b¹d jest efektem niesprzyjaj¹cych warunków zewnêtrznych  zbyt du¿ej
grupy, trudnej grupy, za ma³ej sali, braku chêci do rozwoju i roszczeniowego charakteru uczestników grupy itp. By tak siê sta³o, superwizorzy te¿ powinni siê permanentnie kszta³ciæ i rozwijaæ swoje kompetencje.

Kompetencje superwizora
Kluczowe kompetencje superwizora to:
 s³uchanie,
 umiejêtnoæ obserwacji i wyci¹gania wniosków  rozpoznawania potrzeb,
 stawianie hipotez,
 przeformu³owywanie zg³aszanego problemu na problem rzeczywisty (np. trener
zg³asza problem: mój wspó³prowadz¹cy mnie ignoruje. Po rozmowie
przeformu³owany problem mo¿e brzmieæ: jak i kiedy poprowadziæ rozmowê ze
wspó³prowadz¹cym, by poznaæ jego reakcje w sytuacjach trudnych? To od razu
pokazuje, co bêdzie treci¹ czêci spotkania superwizyjnego),
 wiadomoæ w³asnych emocji i emocji superwizanta, czyli przytomne bycie
(samoregulacja stresu),
 umiejêtnoæ tworzenia przestrzeni do samodzielnego wysi³ku,
 budowanie atmosfery bezpieczeñstwa, opartej na sojuszu superwizyjnym.
Specyficzna atmosfera wspó³pracy w du¿ej mierze zale¿y od dobrego, empatycznego komunikowania siê. U¿yteczn¹ wydaje siê tu metoda odwzajemnionej
komunikacji, której g³ówn¹ zalet¹ jest zwolnienie tempa interakcji, czyli pozostawianie czasu na zastanawianie siê nad odpowiedzi¹. Daje to przestrzeñ dla
pojawiaj¹cych siê w trakcie rozmowy potrzeb i uczuæ.
W superwizji niezmiernie wa¿ne jest s³uchanie, w którym superwizor zachowuje
postawê zaanga¿owanego s³uchacza, co osi¹ga poprzez utrzymywanie kontaktu
wzrokowego, parafrazowanie (potwierdzaj¹ce wspólne zrozumienie tematu), zadawanie pytañ, precyzuj¹cych odpowiedzi, stawianie hipotez. S³uchanie empatyczne wymaga od superwizora kontroli swoich myli, po to by móg³ rozmawiaæ
o rzeczywistoci superwizanta bez oceniania i sprzeciwiania siê temu, co us³yszy, bez
wyg³aszania argumentów kontruj¹cych, wyró¿niaj¹c po prostu swój opis i pokazuj¹c
ró¿nicê. Bo w³anie ta ró¿nica jest motorem zmiany, punktem wyjcia do rozwijania
nowych umiejêtnoci. Przyk³adowo, w sytuacji zg³oszenia przez trenera trudnoci typu:
Uczestnicy mówili, ¿e spodziewali siê innych treci na warsztacie, empatyczne
s³uchanie opisu opowiadaj¹cego pozwala superwizorowi wychwyciæ nieujawnion¹
treæ: rozczarowa³em grupê. Wówczas rozmow¹ o rzeczywistoci trenera bêdzie
dialog na temat emocji trenera s³ysz¹cego takie komunikaty. A opisem superwizorskim, wnosz¹cym ró¿nicê mo¿e byæ zdanie: To, ¿e kto mówi, i¿ spodziewa³ siê innych
treci, mo¿e tak¿e oznaczaæ, ¿e jest zadowolony, ¿e jego przewidywania siê nie
sprawdzi³y. ¯e to co dosta³, jest wa¿niejsze, wartociowe. Now¹ umiejêtnoci¹ superwizanta bêdzie to, ¿e przestanie zatapiaæ siê we w³asnych hipotezach, tylko doda do
swoich narzêdzi trenerskich umiejêtnoæ dopytywania uczestników o znaczenie emocjonalne wypowiadanych s³ów (A co to dla Ciebie oznacza?). Oczywicie podany
przyk³ad jest jedn¹ z wielu mo¿liwoci, bo mo¿na pójæ w zupe³nie innym kierunku
i treci¹ spotkania bêdzie wówczas inny dialog i byæ mo¿e zupe³nie inny efekt, np.
rozmowa o tym jak konstruowaæ ulotki informacyjne, by dawaæ jasny obraz tego, co
bêdzie treci¹ warsztatów. Wszystko zale¿y od dotarcia do sedna, które w danej sytuacji jest rzeczywistym k³opotem superwizanta.
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Podsumowuj¹c, s³uchanie empatyczne oznacza s³uchanie
z zaanga¿owaniem swojego mylenia i stawianie sobie pytañ:
Z jakiej potrzeby rozmówcy wynika treæ zg³aszanego problemu?
 Jakich trudnoci dowiadcza mój rozmówca?
 O co mnie prosi, co chce sprawdziæ, co powierzyæ, z czym siê zmierzyæ?

Budowanie relacji  model superwizji relacyjnej
Po czym  zarówno superwizor, jak i jego rozmówca  mog¹ rozpoznaæ, ¿e
tworz¹ ow¹ specyficzn¹ sytuacjê edukacyjn¹, która sprzyja przekraczaniu siebie
poprzez twórcze podejcie do trudnych tematów?
Superwizorowi tak¹ mo¿liwoæ daje m.in. elastycznoæ czyli,
nieprzywi¹zywanie siê do w³asnych ocen, tylko pod¹¿anie za informacjami od rozmówcy i refleksyjna obserwacja (sprawdzanie, czym u superwizanta skutkuj¹ jego
interwencje).
Superwizant z kolei mo¿e sobie stawiaæ pytania dotycz¹ce tego, czy w wysokim
stopniu jest zaanga¿owany w rozmowê, czy ma energiê i chêæ do wyjaniania swojego punktu widzenia, czy wyczerpuj¹co mówi o trudnociach, jakich dowiadcza³
w zg³aszanej sytuacji, i czy wystarczaj¹co odwa¿nie formu³uje swoje potrzeby
i d¹¿enia.
Poniewa¿ ka¿da sytuacja edukacyjna jest relacj¹, wydajê siê, ¿e uniwersalnym
modelem pracy superwizyjnej, opartej na kontakcie, jest model superwizji relacyjnej, który mo¿na zilustrowaæ ³añcuchowo:
kontakt 

kontrakt z sojuszem 
superwizyjnym

proces edukacyjny
w relacji JA - TY

Przyjrzyjmy siê poszczególnym elementom ³añcucha.

Kontakt

...od niego wszystko siê zaczyna i dziêki niemu trwa.
Budowanie kontaktu opiera siê na obustronnej interpretacji wysy³anych
sygna³ów i formu³owaniu kolejnych wypowiedzi, zgodnie z tymi interpretacjami.
Kohlreiser (1984) ukazuje przewagê kontaktu nad kontraktem. Ju¿ pierwsze sekundy spotkania, pierwsze gesty i s³owa (tzw. EFEKT HALO), decyduj¹ o przebiegu ca³ej
rozmowy, o jej kontekcie emocjonalnym. Zdystansowana postawa, nieodgadnione
spojrzenie, brak umiechu, krótkie komunikaty  komendy, wywo³uj¹ u odbiorcy
niepewnoæ i uruchamiaj¹ mechanizmy obronne. Z kolei umiech, otwarte gesty
i s³owa  pozwalaj¹ na wchodzenie w rozmowê z zaufaniem i otwartoci¹. W superwizji odpowiedzialnoæ za dobrej jakoci kontakt le¿y przede wszystkim po stronie superwizora. Superwizor buduj¹cy bezpieczny kontakt podczas spotkania implikuje odwagê trenera i jego chêæ dzielenia siê ró¿nymi wewnêtrznymi dylematami.
Superwizor, który uruchamia w trenerze strach (np. poprzez du¿y dystans), mo¿e
wywo³ywaæ sytuacjê, w której trener bardziej uruchamia monolog wewnêtrzny ni¿
dialog. Trener, który czuje siê niepewnie, mo¿e ukrywaæ informacje, które s¹ dla
niego trudne, by nie nara¿aæ siê na krytykê.
Tak wiêc w relacji superwizyjnej sposób kontaktu wyzwala b¹d zamyka otwartoæ trenera. Pozwala mu na docieranie do tego, co nieuwiadomione, lub blokuje
wnikliwoæ. A jest to o tyle istotne, ¿e to, co siê wydarza w kontakcie superwizyjnym,
jest lustrem dla relacji tworzonych przez superwizanta, czyli wp³ywa na sposób
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kontaktowania siê trenera z grup¹, mylenia o zaspokajaniu potrzeb uczestników
grupy i sposobie ich zaspakajania.
Tylko z dobrego kontaktu wynika ta czêæ kontraktu, któr¹ mo¿emy okreliæ jako
sojusz superwizyjny, dziêki któremu powstaje i utrzymuje siê relacja JA - TY.

Kontrakt

...to umowa dwóch stron (superwizor - trener b¹d superwizor - grupa trenerów), która tylko wtedy jest efektywnym narzêdziem, gdy jest wspó³tworzona
i wspó³realizowana przez obie strony. Bezpieczny kontrakt opiera siê na trójk¹cie
satysfakcji (Co omawiamy? W jakich warunkach? Poprzez jakie traktowanie siebie
nawzajem?), obejmuj¹c trzy sfery:
 merytoryczn¹,
 organizacyjn¹,
 psychologiczn¹.
Czêæ merytoryczna to ta, w której trener i superwizor okrelaj¹ obszar merytorycznej wspó³pracy. Pomocne s¹ tu pytania:
 Czego oczekujesz?
 Co jest dla Ciebie wa¿ne?
 Jak rozumiesz swoj¹ sytuacjê?
 Co ma byæ efektem naszego spotkania superwizyjnego?
 Z jakiego obszaru mojej wiedzy chcesz skorzystaæ?
Poza tym wa¿ne s¹ informacje od superwizora na temat jego dowiadczeñ,
zakresu wiedzy i tego, czy pomoc w sprawie zg³oszonej przez superwizanta mieci
siê w zakresie wiedzy superwizora.
Czêæ organizacyjna to ustalenia zwi¹zane z liczb¹ i miejscem spotkañ, czasem trwania sesji, sposobem odwo³ywania umówionych sesji, p³atnoci¹ za odbyte
i nieodbyte (a nieodwo³ane ) spotkania, sposobem kontaktowania siê pomiêdzy
sesjami itp.
Czêæ psychologiczna to budowanie zasad bezpieczeñstwa psychologicznego b¹d sojuszu/ przymierza superwizyjnego.

Sojusz superwizyjny

...jest wspólnie wypracowanym sposobem kontaktowania siê, w tym informowania siê o tym, co jest trudne. Tworz¹c tê czêæ kontraktu, obie strony pracuj¹ nad
uwiadomieniem sobie i zapisem tego, czego chc¹ i tego, co daj¹. Pomocne tu s¹
informacje ods³aniaj¹ce superwizora:
 Co wnoszê jako superwizor (np. Mam w sobie tyle pokory, ¿e jeli nie bêdê umia³/
a Ci pomóc  to odkryjê to przed Tob¹ i damy sobie czas, bym poszuka³/a rozwi¹zania,
b¹d pomogê Ci znaleæ kogo, kto bêdzie bardziej pomocny),
 Na co siê  jako superwizor  nie zgadzam (np. Nie zgadzam siê, by ocenia³/a
mnie, ale proszê, by mówi³/a , co Ci pomaga w kontakcie ze mn¹, a co Ci ten kontakt utrudnia).
Ponadto pomocne s¹ pytania pozwalaj¹ce poznaæ preferencje superwizanta:
 Jak¹ chcia³by/chcia³aby posi¹æ wiedzê o moim sposobie superwizowania?
140

 W jaki sposób mam Ciê informowaæ o tym, co mo¿e byæ dla Ciebie trudne do
przyjêcia?
Ostatnie pytanie jest szczególnie istotne, gdy¿ w praktyce oznacza to, ¿e trener
zyskuje wiedzê, w jaki sposób superwizor bêdzie udziela³ informacji zwrotnych,
dotycz¹cych ró¿nych k³opotliwych dla trenera sytuacji i zachowañ, oraz ¿e sposób
ten zapewnia mu przestrzeñ, w której  (...) mo¿e siê zastanawiaæ, dyskutowaæ, badaæ
i stawiaæ hipotezy na temat pracy swojego klienta, by uzyskaæ wiadomoæ procesu
w³asnego i klienta.3
Id¹c g³êbiej, sojusz superwizyjny dla trenera jest zwiastunem tego, ¿e mo¿e czuæ
siê pewnie w swoich ró¿nych niepewnociach, bo dziêki superwizji poprawi siê
jego komfort wspó³pracy z grup¹ b¹d z osobami, z którymi pozostaje w kontakcie
indywidualnym. W przypadku superwizora oznacza to, ¿e prezentowany przez
niego sposób komunikowania siê, jego wiedza i umiejêtnoci zyska³y akceptacjê
i wyzwalaj¹ w trenerze otwartoæ po³¹czon¹ z gotowoci¹ do konfrontacji.
Tak wiêc sojusz superwizyjny dotyczy zapewnienia psychologicznego komfortu podczas sesji, uaktywnia wspó³pracê w uczeniu siê, otwartoæ na obustronn¹
komunikacjê, szacunek superwizora dla zewnêtrznego  w stosunku do superwizji
 uk³adu: trener  inni. Pozwala superwizorowi omijaæ pu³apki diagnozowania,
zwi¹zanego z etykietowaniem, u¿ywaniem postawy zawstydzaj¹cej, opartej na
w³adzy represyjnej. Tak rozumiane przymierze mo¿e m.in.:
 os³abiæ, a nawet  po jakim czasie  zniwelowaæ szkodliwy wp³yw, jaki na ró¿nych
superwizantów wywar³ system edukacji oparty na zawstydzaniu (co bywa czêstym
dowiadczeniem osób zg³aszaj¹cych siê do kogo po wsparcie, pomoc);
 utrwaliæ postawê otwart¹ na przyjmowanie ze spokojem wszystkich informacji
zwrotnych (zarówno przyjemnych, jak trudnych), w oparciu o poczucie pewnoci,
¿e jest siê akceptowanym.
Co jeszcze jest wa¿ne przy zawieraniu kontraktu?
Mylê, ¿e wa¿na jest wiadomoæ, ¿e ka¿da nowa sytuacja wymaga oddzielnego
mini-kontraktu  opartego na kontrakcie bazowym. Czyli je¿eli superwizor b¹d
trener chc¹ wyjæ poza dotychczasowe uzgodnienia (np. chc¹ zmiany obszaru merytorycznego), to wymaga to kolejnego ustalenia, czyli mini-kontraktu.
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e ka¿da relacja superwizyjna jest inna, dlatego zawartoæ
kontraktów  szczególnie w czêci psychologicznej  nie mo¿e podlegaæ rutynie,
poniwa¿ ka¿dy superwizant wnosi inne potrzeby do relacji z tym samym superwizorem.
Z moich dowiadczeñ wynika, ¿e trenerzy umawiaj¹cy siê na superwizjê czêsto
oczekuj¹, ¿e podam im swoje wymagania, a oni  w najlepszym wypadku  bêd¹ je
negocjowaæ. Tak ustawiona sytuacja zostawia odpowiedzialnoæ za proces po stronie superwizora. Mo¿e to sprzyjaæ wymykaniu siê trenera podczas spotkania.
Prze³amanie tej ma³o komfortowej sytuacji mo¿e nast¹piæ na etapie kontraktu, je¿eli
superwizor odda trenerowi odpowiedzialnoæ. Wówczas zadawanie pytañ nale¿y
do superwizanta. Przyk³adowe pytania, które superwizant mo¿e zadaæ superwizorowi podczas rozmowy kontraktowej:.
 Opowiedz mi, w jaki sposób pracujesz?
 Jak mogê przygotowywaæ siê do superwizji?
 Czy chcesz dostawaæ ode mnie jak¹ dokumentacjê moich dzia³añ (np. nagrania,
notatki)?
3
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 Jak mogê siê z Tob¹ kontaktowaæ w razie pilnej potrzeby?
 Co mam robiæ, kiedy bêdê odmiennego zdania ni¿ Ty?

Podsumowuj¹c:
Kontrakt to permanentny proces, polegaj¹cy na urealnianiu oczekiwañ
superwizora i trenera. Zawieranie kontraktu jest sta³ym elementem
procesu superwizji. Ustalenia kontraktowe dotycz¹ celu dzia³añ, ale tak¿e
sposobu osi¹gania celów. Dziêki takim funkcjom kontraktu superwizant,
który jest z superwizorem w relacji hierarchicznej, ma wp³yw na kierunek
pracy i udzia³ we w³adzy, a superwizor mo¿e kompetentnie prowadziæ
spotkania.

Przyk³ad ilustruj¹cy nawi¹zanie kontaktu i zawi¹zanie kontraktu
z sojuszem superwizyjnym.
Niedawno zadzwoni³a do mnie superwizantka z prob¹ o spotkanie superwizyjne, podczas którego chcia³aby poprzygl¹daæ siê swoim relacjom ze
wspó³prowadz¹cym warsztaty.
Kontakt (telefoniczny)
Powiedzia³am, ¿e chêtnie siê spotkam, gdy¿ bardzo lubiê spotkania superwizyjne.
Zapyta³am, jak szybko chcia³aby siê spotkaæ. Ustali³ymy termin i miejsce spotkania. Powiedzia³am, ¿e tymi ustaleniami zaczê³ymy ju¿ budowaæ kontrakt
i spyta³am, czy jeszcze chcia³aby co wiedzieæ, czy dalsz¹ czêæ mo¿emy ju¿ ustaliæ na spotkaniu. Odpowiedzia³am na jeszcze kilka pytañ i gdy us³ysza³am, ¿e
dotychczasowe ustalenia ju¿ wystarcz¹  uzna³am, ¿e jestemy umówione.
Spotkanie i kontrakt z sojuszem superwizyjnym
Czêæ organizacyjna  ustali³ymy, ¿e spotkanie jest zwi¹zane z konkretn¹
sytuacj¹ i ¿e trudno jest okreliæ czas trwania sesji, ale ustali³ymy jej czas graniczny  nie d³u¿ej ni¿ dwie godziny. Ustali³ymy te¿, ¿e jeli bêdziemy siê umawia³y
na inne spotkania, to telefonicznie  wed³ug potrzeb. Omówi³ymy te¿ mo¿liwoæ
spotkañ we trzy osoby: superwizorka, trenerka i osoba wspó³pracuj¹ca
z trenerk¹.
Czêæ merytoryczna  uzgodni³ymy, co mia³oby byæ efektem spotkania
umiejêtnoæ formu³owania informacji zwrotnych, szczególnie po us³yszeniu
ocen wydawanych w obecnoci innych osób. Obszar merytoryczny  wspó³praca
trenerska.
Czêæ psychologiczna (sojusz superwizyjny)  spyta³am trenerkê,
miêdzy innymi o to, co chcia³aby us³yszeæ ode mnie na temat mojego sposobu
pracy. Odpowiedzia³a, ¿e trochê s³ysza³a, dlatego zadzwoni³a. W³aciwie to
dopyta³aby siê, czy gdybym j¹ le ocenia³a, uzna³a, ¿e to ona jest winna ca³ej
sytuacji, to powiem jej to, czy nie. Powiedzia³am, ¿e nie wskazujê winnych
i niewinnych :) Podczas spotkania mo¿emy np. rozmawiaæ o tym, z czym jej by³o
w tej wspó³pracy trudno i które jej zachowania mog³y te trudnoci nasilaæ.
Us³ysza³am, ¿e to jest ok. Kontynuowa³am rozmowê:
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- Mo¿e wiêc byæ tak, ¿e bêdziemy mówiæ o Twoich trudnych zachowaniach.
Pomyl, jak mia³abym sformu³owaæ tak¹ informacjê, by by³a uczciwa
i jednoczenie wg Ciebie przychylna, ¿yczliwa?
Us³ysza³am, jaka formu³a by³aby do przyjêcia, i zaczê³ymy uk³adaæ
przyk³adowy komunikat. Podczas formu³owania superwizantka zawo³a³a:
 Ojej, ja ju¿ wszystko rozumiem! My w ogóle nie uzgodni³ymy ze sob¹
sposobu przekazywania sobie informacji zwrotnych i moja kotrenerka ca³y czas
 niby w ¿artach  ocenia³a mnie i wymiewa³a, a ja pokrzywdzona milcza³am...
(przytoczony tekst zamieszczam za zgod¹ autorki). I w tym momencie
doprecyzowa³ymy kolejny wa¿ny szczegó³ naszej wspó³pracy  porozmawiamy
o tworzeniu kontraktu ze wspó³prowadz¹cym warsztaty. W dalszej czêci rozmowy ustali³ymy pozosta³e zasady wspó³pracy, ja wnios³am nastêpuj¹ce:
 nie wychodzimy z nieujawnion¹ uraz¹,
 w czasie superwizji dozwolone s¹ wszystkie pytania  wszystkie s¹ m¹dre
i zas³uguj¹ na odpowied).

Proces superwizji
Kolejnym, trzecim elementem modelu superwizji relacyjnej (na ogó³ wplataj¹cym
siê ju¿ w budowanie kontraktu) jest proces superwizji w relacji JA - TY, który
pozwala na realizacjê wynegocjowanych w kontrakcie celów i potrzeb. W tej czêci spotkania mo¿emy wyró¿niæ trzy etapy:
 rozmowê o przypadku, czyli poznawanie specyfiki zagadnienia, sposobu widzenia sytuacji przez trenera (Opowiedz mi szczegó³owo, jak prze¿ywa³a/e
przywo³an¹ sytuacjê);
 rozmowê na temat dylematu superwizanta; nazwanie dylematu (progu do
przekroczenia), kroku rozwojowego  konfrontacja stanu aktualnego ze stanem
po¿¹danym (nazywanie trudnoci);
 przekazanie dowiadczenia rozwojowego, otwieranie przestrzeni do samopodtrzymywania w³asnego rozwoju, czyli budowanie u superwizanta wewnêtrznego
superwizora (doskonalenie konkretnej umiejêtnoci, dzielenie siê w³asnym dowiadczeniem, odwo³ywanie siê do dowiadczeñ grupy w celu skonfrontowania
pogl¹dów, dowiadczeñ).
W przyk³adzie opisanym w ramce moment ustalenia potrzeby rozmowy o zawieraniu kontraktu ze wspó³prowadz¹cym by³ jednoczenie nazwaniem jednego
z dylematów trenera, co oznacza, ¿e w rozmowie o kontrakcie realizowa³ siê te¿
drugi etap procesu superwizyjnego. Rysunek poni¿ej obrazuje wnikanie przez superwizora w sedno potrzeb superwizanta.
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rys. 2. Docieranie superwizora do potrzeb superwizanta

Pierwsze, najwiêksze ko³o, to z pozycji superwizora przede wszystkim czas
s³uchania. Z pozycji trenera  czas opowiadania o sytuacji zewnêtrznej, dziêki której
trwa to spotkanie. Ta opowieæ czêsto kluczy wokó³ ró¿nych spraw, czasami jest
bardzo szczegó³owa, czasami mniej, a czasami  gdy superwizant wchodzi z ustalonymi dylematami  w ogóle jej nie ma. W tym czasie trener ³atwo mo¿e odbiec od
tematu, schowaæ swoje k³opoty pod szczegó³ami opowieci.
Drugie ko³o zawê¿a te mo¿liwoci, gdy¿ jest ono symbolem czasu
formu³owania dylematów. Superwizor pokazuje tu swój sposób widzenia
wys³uchanej opowieci; pokazuje ró¿nice i podobieñstwa, jakie wy³owi³ pomiêdzy
wiedz¹ trenera i swoj¹. Superwizor relacjonuje sytuacjê ze swojej perspektywy
poprzez perspektywê trenera (co widzê, s³yszê, mylê ja supwerwizor, gdy s³ucham
Ciebie  trenera), czyli ujawnia efekty swojego mylenia inkluzyjnego, które polega
na równoleg³ym postrzeganiu procesów dwóch osób. Taki rodzaj postrzegania
ró¿ni siê od empatii zachowaniem poczucia odrêbnoci, pozwala na dostrze¿enie
wielostronnoci relacji i strze¿e przed zawieszaniem siê na jednym jej aspekcie.
Trener, s³uchaj¹c superwizora, sprawdza i ujawnia, co tu jest dla niego wnosz¹ce,
czym chce siê zajmowaæ, ¿eby nabyæ lub udoskonaliæ umiejêtnoci, zdobyæ wiedzê.
Uczy siê doceniania w³asnych emocjonalnych reakcji na klienta jako pola informacji
i wskanika zmiany w relacji.
Trzecie ko³o  to czas wprowadzania zmiany, dawanie b¹d omawianie konkretnego dowiadczenia, ustalanie strategii postêpowania, po to by trener mia³
wiêksz¹ pewnoæ siebie i w podobnych sytuacjach znajdowa³ oparcie w sobie.
Rozwój superwizyjny wi¹¿e siê z szukaniem oparcia w sobie, potwierdzaniem
posiadanych ju¿ umiejêtnoci i szukaniem informacji o obszarze do uczenia siê. Wi¹¿e
siê tak¿e z podejmowaniem decyzji, które wynikaj¹ ze wiadomoci wp³ywu na siebie i na innych, s¹ akceptowane przez wewnêtrznego krytyka, wynikaj¹
z wewn¹trzsterownoci, która pozwala na wiadomy wybór sposobu zachowania
i branie odpowiedzialnoci za skutki swych dzia³añ.
Je¿eli superwizor pozwala trenerowi na ujawnianie niepewnoci, wahañ, które
wynikaj¹ z obawy przed pope³nieniem b³êdu, mówienie o swoich przemyleniach,
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sk³onnociach, odrzucanie rad superwizorskich, które nie s¹ zgodne ze stylem superwizowanego (a s¹ etyczne), to sprzyja rozwojowi indywidualnego stylu trenerskiego i wewnêtrznego superwizora. Bo wewnêtrzny superwizor to sposób
samokontroli, pozwalaj¹cy na obni¿anie w³asnego poziomu stresu, w celu efektywnego dzia³ania na rzecz klienta, umiejêtnoæ refleksyjnego praktykowania,
zwi¹zana z krytyczn¹ subiektywnoci¹4 (Reason, 1994 s.66) To umiejêtnoæ zastêpowania negatywnych ocen postaw¹ zaciekawienia i ekscytacji tym, co nazywamy naturaln¹ dynamik¹ zwi¹zków miêdzyludzkich5 (s.66)

Podsumowuj¹c:
Proces superwizyjny realizuje siê poprzez:
 rozwijanie umiejêtnoci refleksyjnego praktykowania,
 ukazywanie trenerowi przyjemnoci ze stosowania postawy badawczej,
 dostosowywanie zasad do praktyki i odwrotnie  szukanie
potwierdzania praktyki w teorii,
 zidentyfikowanie indywidualnego stylu uczenia siê,
 eksplorowanie obszarów, które do tej pory by³y superwizantom
niedostêpne,
 wspieranie w radzeniu sobie ze strachem, poczuciem winy.

Potrzeby superwizantów
Potwierdzenie
Osoba ludzka potrzebuje potwierdzenia (...)
Skrycie i niemia³o czeka na TAK,
które pozwoli jej istnieæ,
a które mo¿e przyjæ do niej
tylko od innej osoby.
Potwierdzenie oznacza
aktywne zaakceptowanie osoby jako osoby,
uznanie jej za podmiot, za wyj¹tkowego,
niemierzalnego, wybieraj¹cego,
myl¹cego cz³owieka,
do którego mo¿emy siê zwróciæ.
Martin Buber
Spotkanie superwizanta z superwizorem ma moc nadziei, wynikaj¹cej z oczekiwania na potwierdzenie, na pomoc, na wsparcie, na konsultacjê. I chocia¿ spotkanie z superwizorem mo¿e byæ jednorazowe, to nie zmienia to faktu, ¿e podczas
spotkania trenerzy najbardziej potrzebuj¹ akceptacji i ¿yczliwej atmosfery, któr¹
ci¹gle sprawdzaj¹, np. poprzez stopniowe dochodzenie do trudnych spraw. Czasami podczas pierwszej sesji wydaje siê, ¿e dylematy dotycz¹ tylko w¹tków teoretycznych, rozwa¿añ nad wyborem koncepcji dzia³añ. I dopiero w kolejnych spotkaniach okazuje siê, ¿e problemem s¹ w³asne postawy, np. agresywne zachowania
superwizanta wobec osób lêkliwych i powolnych.
4
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Wed³ug Hagmana (1997) potrzeby cz³owieka doros³ego (mo¿liwe do zaspokojenia w wa¿nych relacjach) to m.in.:
 potrzeba zwi¹zku,
 potrzeba dojrza³ej pewnoci siebie (zaufania), czyli tolerowanie stanów
niepewnoci, akceptowanie uczuæ innych i samodzielne radzenie sobie w chwilach,
gdy wsparcie jest niedostêpne,
 potrzeba elastycznoci  umiejêtnoci wykorzystywania zachêt i pochwa³ do wspierania siebie w dzia³aniu ze wiadomoci¹ otrzymania uznania od innych,
 potrzeba altruizmu, bior¹cego pod uwagê zarówno interesy w³asne, jak i innych,
 potrzebna osobistej sprawczoci, uznania ze strony innych, wzajemnoci, zdolnoci do empatii i przede wszystkim: potrzeba zmieniania siê.6
Poniewa¿ potrzeby wystêpuj¹ w ró¿nym nasileniu, superwizor nie mo¿e
zak³adaæ jednorodnych postaw tych, którzy zg³aszaj¹ potrzebê superwizji. Superwizanci, którzy zaczynaj¹ proces doskonalenia siê poprzez superwizjê, w wiêkszym
stopniu oczekuj¹ autonomii superwizora, s¹ bardziej nastawieni na dzia³ania odtwórcze, uczenie siê technik i poznawanie teorii, uzasadniaj¹cych ich stosowanie.
Bogatsze dowiadczenia zawodowe i dobre dowiadczenia kontaktu sprzyjaj¹
niezale¿noci, otwartoci w konsultacjach i elastycznoci w poszukiwaniu ró¿nych
punktów widzenia.

Trudnoci superwizantów zwi¹zane z udzia³em
w superwizji
Wszyscy mamy zakorzenione ró¿ne nawyki, które powoduj¹, ¿e nad wieloma
sytuacjami nie zastanawiamy siê nawet, tylko po prostu dzia³amy w okrelony sposób
lub wycofujemy siê z dzia³añ. W szerokim ujêciu tego s³owa nawykiem mo¿emy
okreliæ postawy uczuciowe, przekonania, metody pracy. Superwizanci, którzy przez
lata (od wieku dzieciêcego) byli porównywani z innymi, zawstydzani, krytykowani,
maj¹ nawyk ukrywania swoich obaw. Boj¹ siê pytaæ (ich wewnêtrzny krytyk wiele
pytañ kwalifikuje jako g³upie), s¹ nieufni, ³atwo wycofuj¹ siê. Fakt, ¿e z superwizji
korzystaj¹ z w³asnej woli, nie wyklucza tego, ¿e wielu z nich jest zdominowanych
lêkiem, zablokowanych obawami i opornie podchodz¹cych do eksplorowania
obszaru swoich trudnoci.

Kompas wstydu
Wed³ug Nathansona (1992) najwiêksz¹ przeszkod¹ w pracy na rzecz rozwoju
zawodowego jest strach przed naznaczaj¹c¹ krytyk¹ superwizora, który wynika
g³ównie z kompasu wstydu (rys. na nastêpnej stronie):

6
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rys. 3. Kompas wstydu

Trenerki i trenerzy, którzy zachowuj¹ siê zgodnie z kierunkami nadanymi przez
kompas wstydu, potrzebuj¹ wsparcia emocjonalnego i pomocy w nabyciu umiejêtnoci odkrywania w³asnych potrzeb i potrzeb osób, pozostaj¹cych z nimi w kontakcie zawodowym. Co to oznacza? Wemy za przyk³ad nastêpuj¹c¹ sytuacjê: trenerka/trener opowiada superwizorowi o trudnej grupie. Mówi, ¿e przez ca³y czas
trwania warsztatu pojawia³y siê has³a: æwiczenia s¹ nudne, czy my musimy to robiæ,
mo¿emy skróciæ zajêcia? my to ju¿ wszystko wiemy, ci¹gle siê szkolimy (kto z nas tego
nie s³ysza³?). Opowiada o ró¿nicy pomiêdzy wk³adem, jaki wniós³/wnios³a
w przygotowanie zajêæ, opracowanie scenariusza, a informacjami, które pad³y z ust
uczestników grupy. Podsumowuje swoj¹ wypowied s³owami, ¿e trudno pracowaæ z osobami roszczeniowymi, które niewiele daj¹, ale za to du¿o wymagaj¹...
(atak na innych). Mówi o trudnych zachowaniach grupy, ale ukrywa swoje emocje
z tym zwi¹zane, swoj¹ bezradnoæ i rozczarowanie, wynikaj¹ce z faktu, ¿e jej/jego
pomys³ na spotkanie warsztatowe nie spotka³ siê z uznaniem. Dodatkowo, dopytany/a o sposób rozwi¹zania tej sprawy z grup¹, mówi, ¿e nie konfrontowa³/a siê
z tym podczas zajêæ (unikanie). Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e w trakcie trwania
warsztatu trener/ka schowa³a siê za swoim wstydem i nie rozwi¹za³/a problemu,
gdy¿ jej monolog wewnêtrzny zwi¹zany by³ z samokrytyk¹: le dobra³em/am æwiczenia, nie umiem zainteresowaæ grupy (atak na siebie). Podczas superwizji chowa
swój wstyd za krytyczn¹ ocen¹ grupy, co jest rodzajem obrony siebie, wynikaj¹cej
z wewnêtrznej diagnozy: nie uda³o mi siê. Trenerka czy trener, którzy nie byliby
zdominowani wstydem, opowiedzieliby o tej sytuacji inaczej, pokazywaliby jak¹
swoj¹ trudnoæ (np. Nie wiem, jak zachowaæ siê w sytuacji, gdy wydaje mi siê, ¿e
mam ciekaw¹ propozycjê warsztatow¹, a grupa informuje mnie, ¿e æwiczenia s¹
nudne), ale w przytoczonej sytuacji wstyd nie pozwoli³ opowiadaj¹cemu/
opowiadaj¹cej na ods³oniêcie siebie i pokazanie swoich emocji  prawdopodobnie ze strachu przed krytyk¹ superwizora, która na³o¿ona na wewnêtrzn¹ krytykê 
by³aby ju¿ klêsk¹.
Jakie z tego wynika przes³anie dla trenerek/trenerów? Wstyd, który powoduje
unikanie sytuacji trudnych, wycofywanie siê, w efekcie utrwala postawê zamkniêt¹,
oznaczaj¹c¹ trwanie w tym samym miejscu rozwoju zawodowego. Pokonanie wstydu to poszukiwanie sposobów realizacji w³asnych potrzeb lub potrzeb innych (tu:
grupy) i dzia³anie zgodne z emocjami (jak mi trudno, to zatrzymujê siê i sprawdzam,
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z czego mój k³opot wynika; jak widzê, ¿e trudno innym  dopytujê o ich potrzeby).
A moment, w którym to, co niewiadome, staje siê wiadome, jest najbezpieczniejszy wtedy, gdy nastêpuje pod opiek¹ (w obecnoci) osoby (tu: superwizora), która
s³u¿y wiedz¹ i stwarza atmosferê zrozumienia, daje przestrzeñ, pozwalaj¹c¹ na redefinicjê sytuacji.

Relacja superwizor  trener
Relacja miêdzy superwizorem a trenerem mo¿e byæ ród³em przyjemnoci b¹d
trudnoci i niepokoju. Wed³ug Holloway (1995): W ka¿dej relacji superwizyjnej stopieñ, w jakim ludzie wzajemnie siê potwierdzaj¹, zale¿y od wywa¿enia miêdzy
w³adz¹ (czy to w³adz¹ nad czy wspó³w³adz¹) a wiêzi¹ b¹d intymnoci¹.7. Holloway podaje rodzaje w³adzy zaproponowane przez Frencha i Ravena (1960):
 w³adza nagradzania (nagrody),
 w³adza represyjna (kary),
 w³adza specjalistyczna (wiedza),
 w³adza referencyjna (atrakcyjnoæ osobista),
 w³adza prawomocna (spo³ecznie usankcjonowana rola zawodowa).
W zale¿noci od tego jaki rodzaj uczestnictwa w spotkaniu przybierze superwizor, tak bêdzie kszta³towa³a siê relacja pomiêdzy nim a superwizantem. Superwizja relacyjna pozwala superwizorowi poznawaæ treci przekazywane przez trenerów, ws³uchiwaæ siê w to, co jest poza treci¹, co na dany moment jest nieuwiadomione, a najistotniejsze, bo tworzy zmianê  poprzez zachowanie to¿samoci
i podmiotowoci ka¿dej z osób, bior¹cych udzia³ w spotkaniu.
Superwizor, który uwzglêdnia wewnêtrzne dowiadczenie trenera, jest w stanie us³yszeæ i uwzglêdniæ jego indywidualne potrzeby. Postawa superwizora jest
wówczas zgodna z postaw¹ opisan¹ przez Berne jako: Ja jestem w porz¹dku i Ty
jeste w porz¹dku i z Buberowskim opisem relacji Ja  Ty. Jeli superwizor potrafi
przez ca³y czas utrzymywaæ zasadnicz¹ postawê JA  TY, relacja superwizyjna bêdzie
dostatecznie solidna, by znalaz³o siê w niej miejsce równie¿ na monitorowanie i ocenê,
a dystans psychiczny, choæ wiêkszy ni¿ w chwilach znacznej bliskoci, nie rozdzieli
i nie wyobcuje uczestników relacji. Jeli jednak superwizor depersonalizuje superwizanta i dystansuje siê od niego w sposób, który go zawstydza, sojusz superwizyjny
mo¿e ulec zerwaniu8. Wówczas ³atwo o wycofanie siê b¹d podjêcie gier transakcyjnych9, za którymi mo¿na schowaæ prawdziwe emocje i potrzeby.
Przyjrzyjmy siê przyk³adom gier jakie prowadz¹ superwizanci i superwizorzy
(tabelka na nastêpnej stronie).
Taktyki radzenia sobie przez superwizorów z grami superwiznatów wed³ug
Kaudushina:

7

M. C. Gilbert, K. Evans, Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdañsk 2004, s. 32

8

tam¿e, s. 33

9
Gry transakcyjne w superwizji  opracowanie na podstawie pracy A. Olech, zawartej w ksi¹¿ce:
Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy pod redakcj¹ J. Szmajdziñskiego
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Tab. 1.
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Tab. 2.

 Odmowa udzia³u w grze  wymaga stawienia czo³a w³asnym lêkom
i s³abociom, zaakceptowanie w³asnych wad i ograniczeñ, czyli odwagi i si³y w udzielaniu informacji na temat swoich ograniczeñ.
 Otwarta konfrontacja  demaskowanie gry i pokazywanie o co chodzi.
Wymaga to wiadomoci superwizora w stosowaniu gier i w ród³ach gier.
 Uczciwa i otwarta analiza przyczyn trudnoci w funkcjonowaniu superwizowanego w jego roli  wymaga od superwizora du¿ej wra¿liwoci,
empatii i wiedzy o relacji, w jakiej siê znajduje.
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Tab. 3.
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Wyzwania w pracy superwizorów
Zgoda na superwizjê stawia przed superwizorami wymóg ci¹g³ej czujnoci
i uwa¿noci na potrzeby superwizantów. Pokusi³am siê o sformu³owanie kilku punktów, których realizacja daje poczucie sensu i uskrzydlenia w pracy superwizorów,
a jednoczenie jest nieustaj¹cym wyzwaniem:
 zachêcanie superwizanta do wiadomego szanowania swoich umiejêtnoci
i spokojnego, rozwojowego identyfikowania obszarów deficytów (czynnikiem
wspieraj¹cym mo¿e tu byæ umiejêtnoæ przyznawania siê do w³asnych b³êdów
i problemów w sytuacjach zawodowych);
 diagnoza stylu wchodzenia przez superwizantów w relacje;
 szacunek do indywidualnej postawy wobec nauki: zrozumienie traumy, deficytu,
który stoi za zachowaniami obronnymi;
 empatia wobec oporu superwizanta, (który wg Nathansona (1992) wynika
g³ównie z kompasu wstydu);
 danie dowiadczenia korekcyjnego (ukazanie przewagi obecnej sytuacji edukacyjnej od dawnej), np. przy wzorcu interpersonalnym zwi¹zanym z nauk¹, który
brzmi: Nie wiem, ta druga osoba wie wszystko dowiadczeniem korekcyjnym bêdzie
informacja: Masz prawo do wszystkich pytañ, nawet jeli pytanie bêdzie Ci siê
wydawa³o banalne lub dotycz¹ce wiedzy podstawowej;
 realistyczne podejcie;
 prowadzenie rozmów zarówno o mocnych stronach, jak i obszarach do pracy 
bez nadmiernego wyolbrzymiania czy pob³a¿ania.

Zakoñczenie
Superwizja, psychoterapia i ¿ycie maj¹ ten sam cel, ró¿ni¹ siê typami zadania do
wykonania, kontraktem i kontekstem, ale w ka¿dym z nich celem jest wzajemnoæ
relacji.10 (Superwizja w psychoterapii, s.29)
Mylê, ¿e idealnym efektem superwizji jest stan, dziêki któremu superwizant
nabiera chêci, by wzbogacaæ swoje relacje zawodowe o takie zachowania, jakich
dowiadcza³ w kontakcie z superwizorem. Mówiê tu o uwa¿noci na drugiego
cz³owieka, korzystaniu ze specjalistycznej wiedzy i zara¿aniu rozwojem. O ca³ej
aurze spotkania, które wyzwala w trenerkach i trenerach chêæ poszukiwania
nowych rozwi¹zañ, gdy¿  wed³ug mnie  umiejêtnoci i wiedza superwizora
maj¹ s³u¿yæ superwizantom, by nie ustawali w procesie samodoskonalenia siê.
A mo¿e siê tak wydarzaæ tylko wtedy, jeli m¹droæ superwizorów mobilizuje ich
samych do ci¹g³ego rozwoju i korzystania z w³asnych superwizji, gdy¿ bez poszerzania rozumienia w³asnego wiata wewnêtrznego, trudno jest rozumieæ rzeczywistoæ innych.
Bibliografia:

Praca zbiorowa pod redakcj¹ L. Grzesiuk: Psychoterapia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1994
J. A. Heaton, Podstawy umiejêtnoci terapeutycznych, GWP, Gdañsk 2003
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Style trenerskie
Sylwia Krysa,
Marcin Chludziñski
Styl pracy trenerskiej jest zwykle ostatnim tematem w procesie kszta³cenia w tym
zawodzie. Dzieje siê tak, poniewa¿ jest to kwestia wymagaj¹ca opanowania zagadnieñ
elementarnych w profesji szkoleniowca oraz posiadania szerokiej pozatrenerskiej
wiedzy, a tak¿e pewnego poziomu samowiadomoci w sytuacji prowadzenia zajêcia.
Temat stylu trenerskiego czêsto kojarzony jest z warsztatem zawodowym 
i s³usznie, jeli zgodzimy siê z opini¹, ¿e sam trener jest najwa¿niejszym narzêdziem
w swojej pracy. Prowadz¹c szkolenia, trener/ka wnosi do pracy z uczestnikami nie
tylko wiedzê, kompetencje, æwiczenia i techniki, ale przede wszystkim osobowoæ
i indywidualny styl prowadzenia zajêæ.
To, jakim jest cz³owiekiem, jego temperament i osobowoæ, zainteresowania
i wiatopogl¹d decyduj¹ w najwiêkszym stopniu o tym, w jaki sposób pracuje
z grup¹, jakie zbuduje relacje z uczestnikami oraz czy i w jaki sposób zrealizuje cele
szkoleniowe. Indywidualny sposób bycia cz³owieka determinuje styl pracy trenerskiej. W zwi¹zku z tym podstaw¹ dobrze wykonywanej pracy jest wiarygodnoæ
osi¹gana dziêki zgodnoci budowanego wizerunku trenerskiego z cechami indywidualnymi. Tylko pozostaj¹c sob¹, akceptuj¹c siebie takim, jakim siê jest, prezentowany wizerunek nie bêdzie tr¹ci³ fa³szem.
W tym rozdziale bêdzie mowa o wiarygodnoci i budowaniu swojego wizerunku, cechach indywidualnych sprzyjaj¹cych pracy trenera, stylach trenerskich,
narzêdziach pracy oraz o rozwoju zawodowym.

Wizerunek i wiarygodnoæ
Dlaczego wizerunek i wiarygodnoæ s¹ tak wa¿ne? Rol¹ trenera jest stworzenie
odpowiednich warunków do zdobycia przez uczestników zajêæ nowych umiejêtnoci, co z kolei czêsto wi¹¿e siê ze zmian¹ postaw. W takiej sytuacji trener/ka jest swego
rodzaju przewodnikiem, mistrzem i autorytetem. Od jego/ jej wiarygodnoci zale¿y,
czy uczestnicy bêd¹ chcieli podj¹æ trud nauki oraz uwierz¹ w to, co trener/ka mówi
i pokazuje. Jeli wizerunek nie bêdzie wiarygodny i atrakcyjny spo³ecznie dla uczestników szkolenia, trenerowi/ce bêdzie trudno zrealizowaæ za³o¿one cele.
Wizerunek to inaczej autoprezentacja. Spo³eczny charakter pracy trenera
wymaga, by stosownie do sytuacji eksponowaæ te cechy, które s¹ wa¿ne dla pe³nionej
roli. Nie nale¿y myliæ budowania wizerunku z udawaniem  zdecydowanie jest to
sztuka szczeroci i bycia sob¹. Trener/ ka powinien/na wiadomie kszta³towaæ swój
wizerunek. Pomocna bêdzie odpowied na dwa pytania:
1. Jaki jest mój potencja³ osobisty?
2. Jakie aspekty mojej osoby powinienem/powinnam prezentowaæ w sytuacji prowadzenia szkoleñ?
Odpowied na pierwsze pytanie nie nastrêcza zbyt wielu k³opotów dowiadczonym trenerom/kom. Wiedza taka na pewno ugruntowuje siê i ronie wraz
z wiekiem i dowiadczeniem ¿yciowym. Odpowied na drugie pytanie jest bardziej
z³o¿ona i uzale¿niona od konkretnych sytuacji szkoleniowych. Inne cechy warto
eksponowaæ, pracuj¹c z grup¹ m³odzie¿y, a inne podczas szkolenia prowadzonego dla grupy doros³ych informatyków. Niezale¿nie jednak od sytuacji i uczestników
podstaw¹ jest wiarygodnoæ. Sztuka udawania (budowania fa³szywego wizerunku)
wymaga ¿elaznej konsekwencji, doskona³ej pamiêci oraz opanowania emocji.
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Przyk³ad
Wyobramy sobie sytuacjê, kiedy pewien wyk³adowca przygotowuje siê do
poprowadzenia zajêæ dla grupy m³odzie¿y szkolnej. Wpad³ on na pomys³, ¿e szybciej uda mu siê zaprzyjaniæ z grup¹ i prze³amaæ lody, jeli sam przybierze nowoczesny, m³odzie¿owy styl bycia. Wymyla sobie strój, pos³uguje siê modnym slangiem,
wymyla nowy ¿yciorys  osoby m³odej duchem, uprawiaj¹cej sporty ekstremalne,
szybko zapoznaje siê z top list¹ modnej muzyki. Wyobramy sobie, ¿e ten trener
trafi³ na bardzo spokojn¹, tzw. grzeczn¹ m³odzie¿, i przygotowana  nieprawdziwa
rola przekona³a odbiorców. Nikt nie zadawa³ k³opotliwych pytañ, a trener
z powodzeniem wzbudzi³ zaufanie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mia³ szczêcie. Wyobramy sobie w takim razie pechowca: grupa m³odzie¿y, z któr¹ mia³ siê spotkaæ,
to uczniowie szko³y zawodowej  bardziej zbuntowani i mniej przekonani do autorytetów nauczycieli. Prowadz¹c przez kilka lat szkolenia dla m³odzie¿y, zauwa¿y³am,
¿e zajêcia rozpoczynaj¹ siê od tzw. badania, które polega na sprawdzaniu granic,
jakie potrafi postawiæ nauczyciel. Po badaniu zwykle zajêcia odbywaj¹ siê w mi³ej
i przyjaznej atmosferze. Wróæmy do historyjki: nasz bohater jest drêczony zaczepkami, komentarzami na temat swojej osoby i k³opotliwymi pytaniami i w efekcie nie
zdaje badania. Traci pewnoæ siebie i spokój. Coraz bardziej zdenerwowany, szybko
zdradza swoj¹ prawdziw¹ osobowoæ i styl bycia, a rola, któr¹ sobie wymyli³, zostaje zdemaskowana i wymiana.
Autoprezentacji niezgodnej z naszymi prawdziwymi cechami nie udaje siê utrzymaæ zbyt d³ugo. Jeszcze krócej bêdzie to trwa³o, jeli towarzysz¹ nam silne emocje
(zarówno negatywne, jak i pozytywne). Obserwuj¹c tak¹ fa³szyw¹ autoprezentacjê,
mo¿na czêsto zauwa¿yæ sprzecznoæ pomiêdzy wypowiadanymi s³owami
a komunikacj¹ niewerbaln¹. Na wra¿enie, jakie trener/ka wywiera na odbiorcach,
wp³ywa to, co mo¿e wiadomie kontrolowaæ (treæ wypowiedzi, ton i dynamika
g³osu, kontakt wzrokowy itp.) oraz to, co niewiadome, lecz ujawniaj¹ce siê przez
mowê cia³a (np. gestykulacja, mimika). Gdy próbuje co ukryæ (np. niechêæ, zdenerwowanie) lub to, co mówi, jest sprzeczne z odczuciami, pojawia siê zjawisko
niespójnoci. Polega ono na sprzecznoci miêdzy wypowiadanymi treciami, a komunikatami niewerbalnymi.
Brak spójnoci pomiêdzy budowanym a prawdziwym wizerunkiem trenera
wywo³uje negatywne nastawienie do niego i podwa¿a wiarygodnoæ dla przekazywanych treci.
Wiarygodnoæ to tak¿e takie cechy, jak:
 kompetencja wspierana wiedz¹ i umiejêtnociami trenerskimi cile zwi¹zanymi
z tematem szkolenia oraz dowiadczeniem zawodowym, z którego mo¿e czerpaæ,
przedstawiaj¹c przyk³ady,æwiczenia i odpowiadaj¹c na pytania;
 pewnoæ siebie, która zwykle wynika z dobrego przygotowania do zajêæ i znajomoci tematu. Przejawia siê poprzez komunikacjê niewerbaln¹  postawê cia³a,
gestykulacjê, tembr g³osu, kontakt wzrokowy itp;
 warsztat pracy  odpowiednio dobrane narzêdzia, æwiczenia, przyk³ady, dobrze
przemylany i przygotowany scenariusz zajêæ;
 stabilnoæ emocjonalna  to najprociej rzecz ujmuj¹c panowanie nad emocjami
oraz (co za tym idzie) pozytywne, optymistyczne nastawienie i umiejêtnoæ radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 prawdziwoæ przekazywanych informacji (np. przywo³ywanie dowiadczeñ
z w³asnego a nie cudzego podwórka...).
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Cechy indywidualne

O stylu pracy trenerskiej w znacznym stopniu decyduj¹ cechy indywidualne
cz³owieka prowadz¹cego zajêcia. O predyspozycjach osobistych do pracy trenera
traktuje bardziej szczegó³owo rozdzia³....
Warto wspomnieæ, ¿e trenerom charakteryzuj¹cym siê tzw. siln¹ osobowoci¹,
ugruntowanym wiatopogl¹dem i okrelonymi zainteresowaniami ³atwiej przychodzi wypracowanie indywidualnego, charakterystycznego stylu trenerskiego.
W sposób naturalny ich cechy osobiste determinuj¹ sposób prowadzenia szkoleñ,
nawi¹zywanie relacji z grup¹ oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
Na indywidualny styl du¿y wp³yw maj¹ takie cechy jak ekstrawersja, sposób
komunikowania siê, umiejêtnoæ budowania relacji z grup¹, otwartoæ poznawcza
oraz stabilnoæ emocjonalna. Niebagatelna jest równie¿ rola sposobu ubierania
siê, p³ci czy wieku trenera. Prowadzenie szkoleñ to sytuacja spo³eczna i w zwi¹zku
z tym wszystkie aspekty psychologii osobowoci, dynamika procesów grupowych,
autoprezentacja trenera, umiejêtnoæ wywierania wp³ywu spo³ecznego oraz elementy socjologii powinny byæ brane pod uwagê przez osobê prowadz¹c¹ zajêcia.

G³ówne style pracy trenerskiej

Style pracy trenerskiej mo¿emy podzieliæ ze wzglêdu na nastawienie trenera do
szkolenia: albo najwa¿niejsze s¹ efekty i realizacja celów szkoleniowych, albo atrakcyjnoæ szkolenia.
W zale¿noci od natê¿enia postawy wyró¿niamy cztery podstawowe style prowadzenia zajêæ:
 trener wyk³adowca,
 trener showman,
 trener profesjonalista,
 trener charyzmatyczny.
Relacje natê¿enia postaw przedstawia poni¿szy rysunek:

rys. 1. Style pracy trenerskiej
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Z ka¿dego ze stylów i odpowiadaj¹cych im zachowañ trenerskich wyp³ywaj¹
istotne konsekwencje dla powodzenia szkolenia  realizacji celów oraz budowania
relacji z uczestnikami. Zanim przedstawimy opisy g³ównych stylów trenerskich,
wyjanijmy, ¿e s¹ to typy tzw. czyste, opisuj¹ce dominuj¹c¹ postawê.
W rzeczywistoci osoby prowadz¹ce zajêcia przyjmuj¹ ró¿ne postawy. Zale¿y to
g³ównie od ich cech indywidualnych, ale tak¿e od sytuacji szkoleniowej. Mo¿na
sobie na przyk³ad wyobraziæ sytuacjê, kiedy trener zwykle profesjonalnie prowadz¹cy
zajêcia w sytuacji przedstawiania tematu, który mniej zg³êbi³, maskuje swoj¹ niewiedzê efektownymi æwiczeniami. Jego styl pracy, zwykle profesjonalny, w takiej
sytuacji bêdzie zmierza³ w kierunki showmañskiego.

Trener wyk³adowca
Trener wyk³adowca jest s³abo zorientowany zarówno na efekty i realizacjê celów
szkolenia, jak i na atrakcyjnoæ przekazu. Dla wyk³adowcy najwa¿niejsza jest iloæ
przekazanych informacji. Wychodzi z za³o¿enia, ¿e im wiêcej powie, tym bardziej
wartociowy bêdzie jego przekaz dla uczestników. Czêstokroæ szkolenie takie oparte
jest na bogatej w treci prezentacji multimedialnej. Wyk³adowca nie przyk³ada du¿ej
wagi do relacji z uczestnikami, lekcewa¿y kontakt z grup¹ i procesy grupowe. Szkolenia takie z pozoru wydaj¹ siê prowadzone poprawnie, a nawet profesjonalnie.
Takie prowadzenie zajêæ na pewno nie sprawdzi siê, kiedy grupa ma nabyæ poza
wiedz¹ tak¿e umiejêtnoci, np. autoprezentacji, skutecznej sprzeda¿y czy obs³ugi
wózka wid³owego.
W szkoleniach, których celem jest wyuczenie umiejêtnoci, ten styl prowadzenia zajêæ w zasadzie zosta³ wyparty przez metody aktywizuj¹ce oparte na
zaanga¿owaniu i praktycznych æwiczeniach uczestników. Natomiast czêsto jest
stosowany w szkoleniach, których nadrzêdnym celem jest przekazanie jak najwiêkszej iloci wiedzy (np. szkolenia z zakresu finansów, prawa itp.), której opanowanie
pozostaje w gestii uczestników po zajêciach. Styl wyk³adu mo¿e byæ tak¿e podyktowany wielkoci¹ grupy uczestników. Dlatego wiêkszoæ konferencji oraz zajêæ uniwersyteckich przyjmuje tê formê prowadzenia. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e i te szkolenia powinny byæ wzbogacone o elementy, które u³atwi¹ zapamiêtanie materia³u,
podnios¹ atrakcyjnoæ przekazu oraz pozwalaj¹ na interakcjê prowadz¹cego
z odbiorcami. W tym przypadku atrakcyjnoæ zajêæ wp³ywa na nastawienie uczestników wobec przekazywanych treci, u³atwia zapamiêtywanie oraz zachêca do
opanowania omawianej wiedzy i stosowania jej w codziennej praktyce zawodowej.
Przyk³ad
W wielu firmach osoby prowadz¹ce szkolenia z zakresu BHP charakteryzuj¹ siê
stylem wyk³adowym. Na skutek przekazania w krótkim czasie wielu informacji oraz
braku interakcji miêdzy wyk³adowc¹ a odbiorcami, uczestnicy kilka dni po kursie
deklaruj¹, ¿e nie wiedz¹, w jaki sposób powinni poprawnie udzieliæ pierwszej pomocy. W miesi¹c po odbytym szkoleniu pamiêtaj¹ jedynie wygl¹d osoby
prowadz¹cej szkolenie oraz bardziej drastyczne sceny wypadków, które mogli
ogl¹daæ w czasie prezentacji multimedialnej.

Trener showman
Trener showman jest zorientowany na wysok¹ atrakcyjnoæ szkolenia, skupia
siê na sobie i odbiorze swojej osoby przez grupê. Trener showman potrzebuje
stale potwierdzaæ swoj¹ atrakcyjnoæ i czuje siln¹ potrzebê aprobaty spo³ecznej.
Charakteryzuje siê du¿ym natê¿eniem publicznej samowiadomoci  koncentracji
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uwagi na tym, jakie wra¿enie wywiera na otoczeniu, jakie wywo³uje uczucia
i reakcje u innych osób. Grupa szkoleniowa jest dla niego lustrem, w którym lubi
siê przegl¹daæ. W mniejszym stopniu licz¹ siê dla niego efekty, rozumiane jako
nabycie przez uczestników wiedzy czy umiejêtnoci. Ten typ trenera czêstokroæ
przed szkoleniem w ogóle nie stawia sobie celów. W trakcie zajêæ nieustaj¹co
s³ychaæ gromkie miechy i dyskusjê, dominuj¹ efekty specjalne, np. bardzo
ciekawe i anga¿uj¹ce æwiczenia (z przewag¹ zabaw i gier), rozbudowana
i plastyczna prezentacja multimedialna, ciekawe zdjêcia i filmy, anegdoty i historie
z ¿ycia i dowiadczenia trenera (które potwierdzaj¹ jego ciekaw¹ osobowoæ
i ¿yciorys). Showman du¿o opowiada o sobie i swoich dowiadczeniach ¿yciowych,
które to historie niekoniecznie wnosz¹ co wartociowego do programu. Jest
bardzo wra¿liwy na wra¿enie, jakie wywo³uje na uczestnikach oraz na krytykê
grupy, czego konsekwencj¹ jest uleganie presji uczestników. Potrafi skracaæ zajêcia, wyd³u¿aæ przerwy b¹d powiêcaæ zbyt du¿o czasu na elementy integracyjne.
Wszystko po to, by zyskaæ aplauz i uznanie. Taki styl prowadzenia zajêæ czasem
mo¿e wynikaæ z potrzeby zamaskowania niewiedzy, a nie z indywidualnych cech
osoby prowadz¹cej.
Pomimo bardzo przyjemnej i ludycznej atmosfery szkolenia czêstokroæ jest
ono bezwartociowe w kontekcie nabywania nowej wiedzy i umiejêtnoci. Niezaprzeczalnym atutem takiego trenera jest natomiast umiejêtnoæ budowania dobrych relacji z uczestnikami szkolenia. Mo¿e to jednak okazaæ siê trudne wród
bardziej wymagaj¹cych odbiorców, silnie nastawionych na zdobycie wiedzy
i umiejêtnoci.
Przyk³ad
Pewien trener poprowadzi³ zajêcia na temat ocen okresowych pracowników.
Szkolenie by³o prowadzone metod¹ warsztatow¹, pe³ne interesuj¹cych i zabawnych
æwiczeñ, zaskakuj¹cych przyk³adów i anegdot. Rozbawieni i zadowoleni uczestnicy
zakoñczyli zajêcia brawami, trener otrzyma³ same pozytywne noty. Po powrocie do
pracy uczestnicy szkolenia byli bardzo rozczarowani, poniewa¿ szybko zdali sobie
sprawê z tego, ¿e pomimo ciekawej, towarzyskiej konwencji szkolenie nie
przygotowa³o ich do prowadzenia rozmów oceniaj¹cych pracowników.

Trener profesjonalista
Osoba o takim stylu prowadzenia zajêæ jest skoncentrowana na realizacji celów
szkolenia. Przygotowuj¹c siê, stawia pytania: Co zrobiæ ¿eby uczestnicy trwale poszerzyli swoj¹ wiedzê? W jaki sposób nauczyæ ich nowych zachowañ? W fazie planowania powiêca du¿o czasu na taki dobór metod i narzêdzi szkoleniowych, które
pozwol¹ na maksymalnie efektywn¹ realizacjê celów szkolenia. Podejcie to okrela
siê stylem zadaniowym.
Jednoczenie trener profesjonalista mniej uwagi powiêca na przebieg szkolenia, procesy grupowe oraz atrakcyjnoæ dobranych æwiczeñ. Typowe zachowania
dla tego stylu to ucinanie niepotrzebnych dyskusji, które wykraczaj¹ poza temat
szkolenia, unikanie rozbudowanych dygresji i anegdot, pilnowanie dyscypliny zajêæ. Taki sposób prowadzenia zajêæ jest czêsto trafny i pozytywnie oceniany przez
tych uczestników, którzy s¹ równie mocno jak trener skoncentrowani na poszerzeniu
wiedzy i doskonaleniu umiejêtnoci i charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem motywacji do nauki oraz zwykle doæ du¿ym dowiadczeniem zawodowym, wiedz¹ i kompetencjami. Profesjonalny styl prowadzenia szkoleñ gorzej sprawdza siê w szkoleniach tzw. miêkkich oraz prowadzonych dla grupy uczestników o s³abym poziomie motywacji do nauki.
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Przyk³ad
W ogólnopolskiej firmie produkcyjnej wdro¿ono nowy system finansowoksiêgowy. Szkolenia dla s³u¿b finansowych prowadzone by³y przez szkoleniowca,
który by³ skoncentrowany na przekazaniu praktycznej wiedzy oraz stworzeniu
warunków do nauki bieg³ego pos³ugiwania siê programem. Ksiêgowi wysoko oceniali jakoæ szkolenia  zastosowane æwiczenia i przekazane informacje, zdyscyplinowanie szkoleniowca oraz zdecydowane eliminowanie niepotrzebnych dyskusji i indywidualnych opinii na temat programu. Bardzo praktyczny charakter szkolenia, praca na konkretnych przyk³adach oraz czytelne materia³y szkoleniowe
pomog³y ksiêgowym doæ sprawnie rozpocz¹æ pracê w nowym systemie finansowoksiêgowym.

Trener charyzmatyczny
Trener charyzmatyczny potrafi ³¹czyæ orientacjê na efekty szkoleniowe
z atrakcyjnoci¹ zajêæ. Przyjmuje perspektywê osób bior¹cych udzia³ w szkoleniu,
a nie w³asn¹, dziêki temu dobrze diagnozuje potrzeby szkoleniowe, odpowiednio
dobiera narzêdzia i sposób prowadzenia zajêæ oraz potrafi zaanga¿owaæ grupê
do nauki i pracy. Dopuszcza siê ró¿nych komentarzy i dyskusji w grupie, ale ich
celem jest wy³¹cznie budowanie odpowiedniej atmosfery, pog³êbienie refleksji uczestników lub przedstawienie innego punktu widzenia. Kluczem do sukcesu jest tu
³¹czenie takich elementów, jak: autorytet oparty na wiedzy, wnikliwa analiza oczekiwañ uczestników i/lub organizacji zlecaj¹cej szkolenie, precyzyjne (w wyniku ww.
analizy) opracowanie celów szkoleniowych i programu, konsekwentna i profesjonalna realizacja za³o¿eñ oraz umiejêtnoæ takiego doboru narzêdzi, aby szkolenie
by³o anga¿uj¹ce i atrakcyjne. Taka osoba potrafi sprawiæ, ¿e szkolenia w obiegowej
opinii okrelane jako nudne mog¹ staæ siê pasjonuj¹ce.
Trener charyzmatyczny du¿o uwagi powiêca warsztatowi pracy. Nie korzysta
z gotowców, lecz stara siê tworzyæ autorskie programy, scenariusze, æwiczenia
itp. Taki styl pracy wynika nie tylko z predyspozycji osobowociowych, lecz jest wynikiem wiadomego rozwoju zawodowego.
Przyk³ad
W jednej z firm szkoleniowych wyk³ady z zakresu prawa pracy regularnie ciesz¹
siê szczególnym zainteresowaniem i popytem. Powodem jest przede wszystkim
prowadz¹cy. Pomimo tradycyjnego dla tej tematyki sposobu prowadzenia zajêæ,
potrafi on zwiêkszyæ ich atrakcyjnoæ poprzez przytaczanie przyk³adów ze swojego
bogatego dowiadczenia ¿yciowego, umiejêtny dobór sposobu przekazywania
wiedzy, wprowadzania elementów æwiczeñ (mini-warsztaty w podgrupach) oraz
umiejêtnoci nawi¹zania ciep³ego kontaktu z grup¹. Uczestnicy zachêcani s¹ do
dyskusji i dzielenia siê swoimi dowiadczeniami i opiniami. Przy czym prowadz¹cy
zawsze dba o dyscyplinê zajêæ oraz realizacjê celów szkolenia.

Warsztat pracy
Oprócz stylu pracy trenerów ró¿ni¹ tak¿e metody i narzêdzia stosowane
w trakcie zajêæ. Pocz¹tkuj¹cy szkoleniowiec zwykle posi³kuje siê umiejêtnociami
i wiedz¹ zdobyt¹ w czasie kursów trenerskich oraz æwiczeniami podpatrzonymi
u innych. I nie ma w tym nic z³ego. O ile cele szkolenia s¹ dobrze skonstruowane,
a program zajêæ i umiejêtnoci trenerskie pozwala na ich realizacjê, nie powinno to
byæ oceniane nagannie. Doæ powszechna na rynku szkoleniowym jest natomiast
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opinia, ¿e prowadz¹cy zajêcia wchodzi na drogê dojrza³oci trenerskiej, kiedy potrafi
samodzielnie budowaæ swoje narzêdzia i inspiruje go do tego wiele sytuacji
¿yciowych. Dochodzimy wtedy do momentu, kiedy nawet obejrzany w TV program publicystyczny otwiera kolejne ciekawe pomys³y do zastosowania w czasie
warsztatów. £atwoæ tworzenia w³asnego niepowtarzalnego warsztatu pracy zwiêksza siê wraz z dowiadczeniem. Warto przy tym jednoczenie rozwijaæ swoj¹ kreatywnoæ.

Rozwój
Rozwój indywidualnego niepowtarzalnego stylu trenerskiego to po³¹czenie
dojrzewania duchowego cz³owieka (d¹¿enia do samorealizacji) z rozwojem wiedzy,
dowiadczenia i warsztatu pracy cile zwi¹zanego z obszarem zajêæ. To jednoczenie poszerzanie wiedzy i umiejêtnoci zwi¹zanych z dan¹ dyscyplin¹ oraz poznawanie i doskonalenie swojej osoby. Atrakcyjnoæ stylu prowadzenia zajêæ to nie
tylko profesjonalne kompetencje, lecz tak¿e interesuj¹ce wnêtrze cz³owieka
prowadz¹cego szkolenie. Poni¿ej przedstawiam kilka wskazówek dotycz¹cych rozwoju trenerskiego, które wynikaj¹ z moich dowiadczeñ szkoleniowych:
1. Rozwijaj wiedzê i kontakty zwi¹zane z tematem szkoleñ, które prowadzisz. Aby
móc przekazywaæ zawsze aktualne i prawdziwe informacje swoim s³uchaczom,
nale¿y na bie¿¹co ledziæ fachow¹ literaturê, znaæ najnowsze badania i opinie
na dany temat, uczestniczyæ w dyskusjach prowadzonych w gronie specjalistów.
2. Rozwijaj umiejêtnoci zwi¹zane z tematem szkoleñ, które prowadzisz. Naprawdê
wiarygodnym trenerem jest osoba, która oprócz wiedzy teoretycznej posiada
równie¿ dowiadczenie praktyczne. Taki prowadz¹cy potrafi celnie zinterpretowaæ
podan¹ literaturê, obrazowaæ przekazywane treci dobrze dobranymi przyk³adami,
odpowiadaæ na pytania oraz pomagaæ w rozwi¹zywaniu problemów uczestników
szkolenia.
3. Rozwijaj wiedzê i umiejêtnoci trenerskie, poniewa¿ s¹ to narzêdzia pracy.
Z pewnoci¹ pomocne tu bêdzie uczestnictwo w kursach i szko³ach umiejêtnoci
trenerskich, przynale¿noæ do klubów trenerskich, superwizja oraz refleksja po
ka¿dym zrealizowanym szkoleniu.
4. Rozwijaj swoje zainteresowania, które pozwalaj¹ na relaks po pracy, przynosz¹
radoæ oraz wzbogacaj¹ wnêtrze. Rodzaj hobby, któremu siê powiêcamy, czêsto
wp³ywa na styl bycia, a tym samym sposób prowadzenia zajêæ.
5. Æwicz kreatywnoæ, która przydaje siê podczas opracowania programów szkoleniowych, budowania w³asnego warsztatu oraz w trakcie prowadzenia zajêæ.
6. Dbaj o siebie. Kondycja fizyczna i emocjonalna oraz dobry stan zdrowia s¹ bardzo wa¿ne w pracy zwi¹zanej z prowadzeniem zajêæ. Po pierwsze praca trenera
jest zwi¹zana z wysi³kiem fizycznym. Zajêcia czêsto prowadzone s¹ w pozycji stoj¹cej,
wielogodzinne mówienie obci¹¿a struny g³osowe, a czêste przemieszczanie siê
dodatkowo mêczy trenera. Ten zawód wymaga dba³oci o sprawnoæ fizyczn¹
i zdrowie, szczególnie zwi¹zane z postaw¹ cia³a i aparatem mowy. Kolejna kwestia
to obci¹¿enie emocjonalne  praca trenera zwi¹zana jest ze stresem i nara¿ona na
wypalenie zawodowe  jak wszystkie zawody spo³eczne. Warto jest zadbaæ o higienê swojej pracy oraz regularne urlopy. Pielêgnowanie zdrowego stylu ¿ycia
pozwoli na znacznie d³u¿sze i satysfakcjonuj¹ce wykonywanie zawodu trenera.
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Zachowaj prostotê
Z Jagod¹ Gandziarowsk¹ rozmawia Joanna Konieczna
Joanna Konieczna: Czym jest gra? Do czego jest wykorzystywana?
Jagoda Gandziarowska: Gra symulacyjna jest narzêdziem rozwojowym
wykorzystywanym do pracy z ludmi i organizacjami, które pomaga w sposób
anga¿uj¹cy ludzi przekazaæ wiedzê, uwiadomiæ ród³o problemów, znaleæ
rozwi¹zania. Si³a gry polega na tym, ¿e anga¿uje emocje cz³owieka w dzia³aniu,
a dziêki temu cz³owiek skuteczniej siê uczy i zapamiêtuje. I dlatego, moim zdaniem,
gry wyprzedzaj¹ wszelkie szkoleniowe formy pracy z ludmi.
Dlaczego?
Gra jest zbiorem zadañ, wykonywanych w fikcyjnym wiecie, które uczestnicy rozwi¹zuj¹, najczêciej dzia³aj¹c w zespole. Cz³owiek wci¹gniêty w sytuacjê
gry, ma mo¿liwoæ zapomnieæ na chwilê o wiecie realnym i dziêki temu ³atwiej
mu siê odblokowaæ, przestaæ kontrolowaæ emocje i zachowania. W grze ludzie
obserwuj¹ ró¿ne mechanizmy wspó³pracy zespo³owej, procesy, ucz¹ siê
zarz¹dzaæ sob¹ i innymi ludmi, a tak¿e czasem i emocjami. W laboratorium
gry metod¹ prób i b³êdów uczestnicy dowiadczaj¹ wielu wa¿nych rzeczy, tak¿e
swoich emocji i bogatsi o tê wiedzê mog¹ wróciæ do rzeczywistoci. Jak mawia
profesor Witold Bielecki, który naukowo zajmuje siê grami jako narzêdziem edukacji menad¿erskiej, najwiêcej z gry wynosz¹ ci, którzy pope³nili w niej du¿o
b³êdów, a nie ci, którzy tê grê wygrali. Pope³nianie b³êdów i obserwowanie ich
konsekwencji zmusza do mylenia i mobilizuje do zmian zachowañ  zgodnie
z góralskim powiedzeniem jak siê nie psewrócis, to siê nie naucys. Poniewa¿
pope³nianie b³êdów w grze nie przynosi tak dotkliwych konsekwencji, jak w ¿yciu,
³atwiej jest ludziom wyci¹gn¹æ wnioski z gr y, które bêd¹ ich wspieraæ
w rzeczywistoci zawodowej i osobistej.
Czym gry ró¿ni¹ siê od siebie?
Najprociej mówi¹c: czasem trwania, liczb¹ uczestników, ale przede wszystkim ró¿ni¹ siê celem. S¹ gry edukacyjne, w których ludzie uczestnicz¹ po to, ¿eby
siê czego nauczyæ: zasad organizacji czasu, zarz¹dzania projektem, podstaw finansów itd. Przyk³adowo: stworzylimy dla organizacji pozarz¹dowej grê, która
przybli¿a uczestnikom zasady korzystania z prawa dostêpu do informacji publicznej.
Innym rodzajem gier s¹ gry symulacyjne, których celem jest wspieranie
procesów zmian w organizacjach. Czyli na przyk³ad planowana jest fuzja dwóch
organizacji czy dzia³ów, wdro¿enie nowego systemu komunikacji, jakie zmiany
strukturalne. Wówczas stosuje siê grê, która odzwierciedla (symuluje) now¹ sytuacjê, aby oswoiæ pracowników ze zmian¹, uwra¿liwiæ ich na wspó³pracê z nowymi ludmi w nowych strukturach, zbudowaæ zaufanie. Przygotowaæ ich do efektywnej pracy. Trzon naszego zespo³u stanowi¹ socjologowie, szczególnie fascynuj¹
nas tego typu gry, bo mo¿na w nich pokazaæ wzajemnie powi¹zania miêdzy jednostkami a ca³ymi strukturami. Uwiadomiæ ludziom, ¿e to czasem system wp³ywa
na zachowanie i ¿e bez zmiany systemu nie mo¿na wymagaæ zmian w indywidualnych zachowaniach.
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Czy na ka¿dym poziomie organizacji warto jest skorzystaæ z gry jako
jednego z narzêdzi wspierania zmiany?
Na wiecie czêsto wykorzystuje siê gry symulacyjne do wspierania procesów
zmian na poziomie samorz¹dowym, a czêsto nawet pañstwowym. Marzy nam siê
to w Polsce i powoli szykujemy siê do realizacji tego marzenia. Ale tu niezbêdna jest
du¿a dojrza³oæ decydentów.
Zna Pani przyk³ady udanych dzia³añ tego typu?
Chêtnie opiszê dwa wydarzenia z Holandii, która jest kolebk¹ gier symulacyjnych.
W pierwszym, instytut badawczy IVA przy Uniwersytecie w Tilburgu stworzy³ grê
na zamówienie ministerstwa rolnictwa, które zgodnie z unijnymi wymaganiami,
musia³o zaprojektowaæ i wprowadziæ elektroniczny system rejestracji i identyfikacji
trzody (kóz i owiec) od stycznia 2008 r. W ministerstwie postanowiono przeprowadziæ pilota¿ proponowanych rozwi¹zañ przed podjêciem decyzji
o wprowadzeniu ich w skali ca³ego kraju. Zastanawiano siê nad dwoma alternatywnymi systemami: Centralnej Rejestracji Jednostek (znakowania i rejestracji ka¿dej
kozy czy owcy) albo Centralnej Rejestracji Stad (znakowane i rejestrowanie ca³ych
stad). Ta decyzja mia³a kluczowe znaczenie dla eksportu, transportu i procedur
w sytuacji np. epidemii. Pilota¿ obejmowa³ grê symulacyjn¹, modelowanie i dyskusje
eksperckie, które mia³y zapoznaæ uczestników z zakresem i konsekwencjami obu
systemów, co umo¿liwi³oby dokonanie im wiadomego wyboru i przyczyni³o siê do
zbudowania wród nich zaufania i wsparcia dla reformy. Do udzia³u w projekcie
zaproszeni zostali wszyscy interesariusze: hodowcy, s³u¿by sanitarne, urzêdnicy. Przez
dwa dni grali w Lama game, w której sprawdzili oba systemy m.in. w sytuacjach
kryzysu i pod k¹tem obci¹¿eñ biurokratycznych. System zosta³ wybrany miêdzy innymi na podstawie wniosków, które uczestnicy wyci¹gnêli z udzia³u w grze podczas sesji ewaluacyjnej. Tak naprawdê gra Lama game odegra³a rolê konsultacji
spo³ecznych.
W drugim przypadku by³o podobnie?
Innym razem holenderskie ministerstwo edukacji zamówi³o grê, bowiem
wprowadza³o reformê, która zmienia³a struktury podleg³oci instytucji owiatowych
na szczeblu samorz¹dowym. Reforma mia³a wejæ w ¿ycie od wrzenia, wiêc na
pocz¹tku roku urzêdnicy postanowili rozegraæ grê ze wszystkimi instytucjami, które
mia³y byæ objête zmianami. Celem gry by³o pokazanie, na czym polega zmiana systemu, przedstawienie nowych zasad komunikacji miêdzy instytucjami. Grê stworzy³
ten sam instytut badawczy, co Lama game. W jej trakcie pokonano nieufnoæ
wobec nowego  ludzie dostali do rêki narzêdzie, które pozwoli³o im dowiadczyæ
zmian. W ten sposób pozyskano sojuszników planowanej zmiany, ludzie mogli
³atwiej siê z ni¹ uto¿samiæ i pomóc efektywniej wdro¿yæ nowe rozwi¹zania.
Je¿eli dobrze rozumiem, obie gry odegra³y rolê lodo³amaczy
buduj¹cych zaufanie i zaanga¿owanie wokó³ odgórnych zmian?
Kiedy zamierza siê wprowadziæ zmianê na jakimkolwiek szczeblu, warto siê
spotykaæ i rozmawiaæ z ludmi o tym, co siê zdarzy. A zagranie w grê uwspólnia
dowiadczenia. £atwiej jest co przedyskutowaæ, gdy w³anie przed chwil¹ wspólnie to prze¿ylimy i przetestowalimy na ¿ywym organizmie. Rozmawia siê o faktach,
które s¹ dobrym punktem wyjcia do gdybania, ale gdybania opartego na dowia162

dczeniu. T¹ metod¹ skuteczniej siê prze³amuje uprzedzenia i sceptycyzm, ni¿
projektuj¹c przysz³oæ w samej dyskusji. Ludzie, boj¹c siê zmian, czêsto zak³adaj¹
z góry, ¿e bêdzie le, a w grze okazuje siê, ¿e zmiana ma wiele twarzy i mo¿e byæ ona
dobra. Oczywicie, o ile gra jest dobrze zaprojektowana i przeprowadzona.
Czy dostrzega Pani ró¿nice w projektowaniu gier dla organizacji
pozarz¹dowych i biznesu?
Pierwsza i w zasadzie jedyna rzecz, jaka przychodzi mi na myl, to to, ¿e organizacje pozarz¹dowe znacznie czêciej zamawiaj¹ gry nie dla siebie, tylko dla ludzi,
na rzecz których pracuj¹. Klasycznym przyk³adem mo¿e tu byæ gra dla osób bezrobotnych, dla których dane stowarzyszenie prowadzi programy rozwojowe. Z kolei
biznes czêciej zamawia gry, aby wzmocniæ swój zespó³ z umiejêtnoci
menad¿erskich, organizacji pracy itp. Poza tematyk¹  innych ró¿nic nie zauwa¿am.
Ka¿da organizacja, czy biznesowa, czy pozarz¹dowa, stoi przed bardzo podobnymi wyzwaniami organizacyjnymi. Profesjonalne zarz¹dzanie oraz wspó³praca
w zespole, budowanie zaufania, komunikacja s¹ równie potrzebne w ka¿dej organizacji, niezale¿nie od tego, czy jest nastawiona na zysk, czy na pomaganie innym. A w naszej pracy czasem spotykamy siê z wzajemnymi uprzedzeniami miêdzy
organizacjami pozarz¹dowymi i biznesem.
To mo¿e warto tworzyæ gry z myl¹ o wspó³pracy miêdzy tymi
sektorami?
To jest kolejny ciekawy kontekst do wykorzystania gier symulacyjnych:
wspó³praca miêdzysektorowa. Kilkakrotnie mielimy okazjê projektowania gry dla
mieszanej grupy uczestników wywodz¹cych siê z administracji publicznej, biznesu
i trzeciego sektora, by³o te¿ kilku dziennikarzy. Poprzez uczestnictwo w warsztacie
opartym na grze mieli przezwyciê¿yæ wzajemn¹ nieufnoæ i poznaæ siê w dzia³aniu.
Sprawdzi³o siê to bardzo dobrze, ludzie w grze zamienili siê rolami, biznesmeni
grali ludzi z NGO-sów i na odwrót, odblokowali siê i w grze byli w stanie stworzyæ
ciekawe projekty niezale¿nie od podzia³u na sektory. Jeden z uczestników, menad¿er
du¿ej miêdzynarodowej korporacji, powiedzia³ po zajêciach: Cenne by³o to, ¿e
mog³em wczuæ siê w rolê kogo innego i w ten sposób zobaczyæ inny punkt widzenia. Wydaje mi siê, ¿e teraz lepiej rozumiem sektor NGO i pewne mechanizmy, które
powinny regulowaæ wspó³pracê miêdzy nami.
Jak wygl¹da proces badania potrzeb stworzenia danej gry?
To jest wbrew pozorom d³ugi proces. Pierwsz¹ rzecz¹ jest ustalenie, kto docelowo bêdzie w grê gra³ i w jakim celu. Istotny jest tak¿e kontekst, czy zamawiana gra
bêdzie elementem wiêkszego procesu, czy jednorazowym wydarzeniem. Nale¿y te¿
poznaæ dobrze sytuacjê organizacji, która grê zamawia. Czêsto okazuje siê, ¿e na
pierwszym spotkaniu zamawiaj¹cy deklaruje pewne potrzeby, po drodze, w trakcie
prac, dochodz¹ nowe, a na koñcu okazuje siê, ¿e tak naprawdê chodzi o co zupe³nie
innego, i ¿eby rozwi¹zaæ problem, trzeba zaprojektowaæ grê dla innej grupy i w innym
celu. Czyli konieczne jest profesjonalne badanie potrzeb dla celów stworzenia gry.
Czyli identycznie jak w przypadku projektowania warsztatów.
Tak. Z³a diagnoza na etapie badania potrzeb mo¿e du¿o popsuæ. Kiedy nam siê
to zdarzy³o. Zamawiaj¹cy powiedzia³ nam, ¿e celem gry jest przekazanie wiedzy na
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dany temat w sposób atrakcyjny, mi³y i przyjemny, a grupa docelowa to ludzie, którzy
nic na ten temat nie wiedz¹, a chcieliby siê dowiedzieæ. Wiêc przygotowalimy grê
naprawdê o podstawach. I ju¿ w czasie rozgrywki okaza³o siê, ¿e uczestnicy maj¹
ogromn¹ wiedzê na ten temat i gra by³a dla nich absolutnie za ³atwa. B³¹d by³
w³anie na poziomie badania grupy docelowej. Nie zawsze mo¿na poprzestaæ na
informacjach od zamawiaj¹cego. Zamawiaj¹cy to czêsto inna osoba ni¿ uczestnik.
Nie zawsze ma pe³n¹ wiedzê o uczestnikach i odpowiednie narzêdzia diagnozowania ich potrzeb. Warto, choæ to bardzo trudne, projektuj¹c grê, przekazane przez
zamawiaj¹cego informacje poprzeæ badaniem potrzeb docelowych uczestników.
Zdarza siê te¿ zapewne, ¿e cele zamawiaj¹cego i uczestników gry ju¿
na wstêpnie s¹ ró¿ne?
Taka sytuacja, spowodowana niewiedz¹ dyrektora na temat jego ludzi, z³ym
zdiagnozowaniem nastrojów w zespole, zdarzy³a nam siê niedawno w biznesie.
Pracowalimy z dyrektor departamentu sk³adaj¹cego siê z wielu dzia³ów du¿ej firmy.
Bardzo ambitna osoba, chc¹ca zintegrowaæ ludzi, z nowatorskim, rewolucyjnym
wrêcz podejciem do zarz¹dzania zespo³em: zale¿a³o jej na pozytywnym wzmocnieniu zespo³u, polepszeniu komunikacji w zespole, podwy¿szeniu poczucia wartoci pracowników  ich departament by³ nieco na uboczu organizacji. W rezultacie
wielu spotkañ z ni¹, rozmów i analiz zaprojektowalimy warsztat oparty na grze
stworzonej pod okrelone potrzeby, za okaza³o siê, ¿e rzeczywistym problemem
nie by³a komunikacja wewn¹trz departamentu, lecz przepaæ miêdzy szefow¹ a jej
ludmi. Ludzie nie rozumieli, po co maj¹ wzmacniaæ komunikacjê miêdzy sob¹, nie
chcieli siê zaanga¿owaæ, podejrzewali, ¿e gra ma byæ wykorzystana w celu oceny
ich postaw. Dla nas by³o to bardzo frustruj¹ce dowiadczenie, tym bardziej, ¿e rzeczywicie post factum zostalimy poproszeni o raport na temat zachowañ w grze
poszczególnych osób. Odmówilimy i od tej pory jeszcze wiêksz¹ wagê przyk³adamy
do diagnozy potrzeb przed zaprojektowaniem gry.
Jak to siê robi, czyli jaki jest dobry przepis na stworzenie gry?
Mylê, ¿e z tworzeniem gry jest jak z pisaniem ksi¹¿ki. Dobry autor  przychodzi
mi na myl Umberto Eco  zanim napisze ksi¹¿kê, to najpierw sam du¿o czyta, studiuje i s¹ to studia zajmuj¹ce wiele godzin, miesiêcy, czasem lat. Tworz¹c grê, zaczynamy od zadania pytania zamawiaj¹cemu, dla kogo ma byæ gra i po co, czyli
pierwszym krokiem jest tak zwana specyfikacja produktu. Drugim etapem jest analiza systemu, to w³anie studia pisarza, czyli poznanie realiów organizacji oraz
zagadnienia, którego gra ma dotyczyæ. Tu ju¿ przeprowadzamy badania na doæ
du¿¹ skalê, analizujemy specyfikê rynku czy sektora, strukturê organizacji, powi¹zania
podmiotów. Dla organizacji pozarz¹dowych, ze wzglêdu na charakter zamówienia,
najczêciej badamy nie tyle organizacjê, co potrzeby zewnêtrzne grupy docelowej,
staramy siê dowiedzieæ jak najwiêcej o samym zjawisku spo³ecznym, którego dotyka. To jest dla mnie osobicie najciekawszy moment w pracy nad gr¹  analiza systemu  zebranie danych, analiza materia³ów ród³owych, du¿o ciekawych rzeczy
siê tu dzieje. A to poci¹ga badawcz¹ naturê socjologa.
Co powstaje w wyniku tych dzia³añ?
Efektem takiej pracy jest skomplikowany diagram obrazuj¹cy najwa¿niejszych
aktorów, ich zasoby i interesy oraz wszelkie istotne powi¹zania i zale¿noci. Mam
przyk³ad diagramu do gry negocjacyjnej. Zamawiaj¹cy oczekiwa³ od nas produktu
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w postaci gry negocjacyjnej na podstawie rzeczywistego caseu, negocjacji firmy
zagro¿onej upad³oci¹ z obligatariuszami, czyli w³acicielami jej d³ugu. Te negocjacje odbywa³y siê w po³owie lat 90-tych. Dostalimy do r¹k wywiad z cz³onkiem
zarz¹du tej firmy i na podstawie jego opowieci mielimy zrobiæ grê. Na dzieñ dobry nie znalimy szerszego kontekstu, punktu widzenia innych aktorów tych negocjacji. Praca nad t¹ gr¹ zaczê³a siê w zespole projektowym, który najpierw przez
miesi¹c czyta³ wszelkie dostêpne materia³y na temat tej sprawy. Trzeba by³o odkryæ
o niej jak najwiêcej informacji, przeprowadzilimy analizy w zasadzie historyczne 
musielimy dokopaæ siê do wszystkich szczegó³ów sprawy. Niektóre z nich by³y
tajne ³amane przez poufne, inne osobiste, trzeba by³o uwa¿nie informacje selekcjonowaæ, ¿eby nie wejæ na grz¹ski grunt. Tak wiêc zespó³ projektowy czyta³, ogl¹da³,
rozmawia³ itd. Potem zebrana wiedza musia³a w badaczach osi¹æ, musieli z³apaæ
dystans, aby wy³owiæ najwa¿niejsze informacje. Efekt widaæ na diagramie: ilu jest
aktorów w ca³ej sprawie, powi¹zania miêdzy nimi, ich mo¿liwoci, zasoby. I tylko
czêæ z tych informacji wybralimy do gry, bo reszta nie mia³a wp³ywu na
ca³oæ procesu, okaza³a siê dekoracj¹. Reasumuj¹c, drugi etap tworzenia gry to
wydobywanie, abstrahowanie ze skomplikowanej rzeczywistoci najwa¿niejszych
elementów potrzebnych do gry.
Czy na etapie zbierania informacji pracuj¹ specjalici z danych dziedzin?
Istotne jest, aby w projektowaniu gry bra³ udzia³ zespó³ interdyscyplinarny,
ludzie maj¹cy wiedzê z ró¿nych dziedzin, które bêd¹ poruszane w grze. Wokó³
diagramu jest czêsto du¿o dyskusji, dobre zdiagnozowanie problemu, relacji
i najwa¿niejszych mechanizmów zabiera sporo czasu. Wa¿na jest te¿ wspó³praca
i konsultacje z samym zamawiaj¹cym, bo to on najlepiej zna swoj¹ rzeczywistoæ.
Choæ z kolei czêsto bywa, ¿e mocno zaanga¿owany w wydarzenia specjalista ma
za obszern¹ wiedzê i brak mu dystansu. Projektant gry poprzez umiejêtne zadawanie pytañ mo¿e du¿o rzeczy uporz¹dkowaæ i rozjaniæ. Czêsto ten etap jest
twórczy dla samej organizacji, bo dziêki niemu jej decydenci i pracownicy
uzmys³awiaj¹ sobie kluczowe powi¹zania. Niezbêdne jest tak¿e, ¿eby projektant
gry mia³ dowiadczenia w pracy z grup¹ i kompetencje trenerskie, ¿eby projekt
gry bra³ pod uwagê specyfikê grupy, mo¿liwe reakcje ludzi. Etap analizy systemu
daje ekspertom najwiêksze pole do popisu. W momencie pisania scenariusza i ról,
gdzie ju¿ siê twórczo przek³ada wiedzê na grê  czyli na etapie wymylania powieci, kiedy dobrze znamy redniowiecze i mo¿emy zacz¹æ pisaæ Imiê ró¿y  s¹ ju¿
mniej zaanga¿owani. Potem eksperci wracaj¹ do prac na etapie testowania gry
i konsultowania jej trafnoci.
Jak wygl¹da sam etap tworzenia, pisania scenariusza, ról, ubarwiania
postaci i budowania scenografii?
Etapem tworzenia scenariusza zajmuj¹ siê projektanci gier. Przystêpuj¹ do pracy, gdy zosta³a ju¿ opracowana baza, czyli ca³a potrzebna wiedza, jej analiza i synteza.
Wa¿ne, aby na pocz¹tku pisania scenariusza podj¹æ decyzjê, czy gra, której stworzenia siê podjêlimy, ma byæ metaforyczna, czy ma odzwierciedlaæ rzeczywistoæ.
W przyk³adzie opisanej gry negocjacyjnej rzeczywistoæ by³a prawdziwa, odbywa³a
siê na faktycznych nazwach firm w oparciu o wydarzenia, które rzeczywicie siê
toczy³y. Natomiast czêsto warto grê wyabstrahowaæ, zrobiæ z niej metaforê. To zale¿y
od jej celu. Metafora jest dobra, aby ludzie nie zakotwiczali siê na znanych im problemach, tylko w oderwaniu od nich zaobserwowali mechanizmy komunikacji czy
wspó³pracy. Potem jest ³atwiej przenieæ je na swoj¹ rzeczywistoæ. Ale czasem gra
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nie mo¿e byæ metaforyczna, bo ma byæ symulatorem struktury i procesów danej
organizacji, po to ¿eby ludzie mogli j¹ lepiej poznaæ. Tak czêsto bywa w grach,
których celem jest wdro¿enie nowych pracowników do firmy. Dlatego w ka¿dym
zespole projektowym s¹ osoby, które wol¹ myleæ metaforycznie i przychodzi im to
z ³atwoci¹, inni wol¹ pracowaæ realnie. Potrzebni s¹ jedni i drudzy.
Gdzie szukaæ pomys³ów na dobry scenariusz gry?
Najlepsze rozwi¹zania s¹ wynikiem dyskusji w zespole. Si³¹ dobrej gry jest to, ¿e
zosta³a napisana przez zespó³  co trzy czy cztery g³owy  to nie jedna. Moim zdaniem
jednej osobie jest bardzo trudno napisaæ dobr¹ grê. Pomys³y inspirowane codziennymi wydarzeniami przychodz¹ nam do g³ów te¿ w ró¿nych prozaicznych momentach  w tramwaju, we nie czy podczas zmywania naczyñ  czyli podobnie jak przy
pisaniu powieci. Czêsto bardzo inspiruj¹ce s¹ historie, które us³yszymy w mediach.
Niezbêdn¹ cech¹ projektanta gier jest uwa¿ne obserwowanie wiata wokó³ nas.
Najdrobniejsze sytuacje miêdzyludzkie s¹ czêsto mini-grami, wystarczy je zauwa¿yæ
i opisaæ.
A jak mo¿na twórczo zmodyfikowaæ ju¿ istniej¹c¹ grê?
Przypominam sobie tak¹ sytuacjê, w której mielimy du¿y dylemat. Kupilimy
licencjê na grê, która jest u¿ytkowana w Europie, po to ¿eby wspieraæ komunikacjê w wieloszczeblowych strukturach. Akcja tej gry toczy siê w Afryce. Gra
zosta³a zaprojektowana na zamówienie Unesco dla osób, które wyje¿d¿a³y pracowaæ na rzecz organizacji pozarz¹dowych w Afryce, a ich g³ównym zadaniem
by³o zarz¹dzanie w sytuacji ci¹g³ego braku podstawowych rzeczy. Gra uczy³a,
jak koordynowaæ dzia³alnoæ na ró¿nych szczeblach wspó³pracy miêdzy agendami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi. Gra ta jest uniwersalna dla ka¿dej
organizacji, gdzie trzeba pracowaæ w wieloszczeblowej strukturze i koordynowaæ dzia³ania, alokowaæ zasoby. Ale okaza³o siê, ¿e kontekst afrykañski w fabule
by³ na tyle odleg³y, ¿e psu³ jej odbiór, ludzie siê nie anga¿owali, w polskich
warunkach to nie zadzia³a³o. Musielimy zmieniæ scenografiê tej gry  mielimy
na to zgodê w³acicieli licencji  próbowalimy wymyliæ historiê, ¿eby brak
wystêpowa³, ale ¿eby nie by³ demotywuj¹cy. Pomys³ wpad³ komu do g³owy
w metrze przy lekturze Philipa K. Dicka  odpowiedni¹ przestrzeni¹ okaza³ siê
kosmos, kolonizacja nowej planety, sytuacja tworzenia nowego pañstwa,
w której naturalny jest brak podstawowych rodków do ¿ycia. Okaza³o siê to
rzeczywicie bardziej anga¿uj¹ce ludzi, bli¿sze mo¿e przez popularnoæ literatury i filmów science-fiction.
Jak nie straciæ dobrego pomys³u?
Aby pomys³ nie uciek³, trzeba go zapisaæ i przedyskutowaæ, ale i efekty tej dyskusji musz¹ siê ule¿eæ.
Jak¹ rolê w tworzeniu gry odgrywa czas?
Gry nie mo¿na stworzyæ w tydzieñ. Pomys³y nie przychodz¹ tak szybko, nie ma
na to ¿adnej gwarancji, weryfikacja tego, co siê wymyli, te¿ nie jest mo¿liwa w krótkim
czasie. To znów jest sytuacja analogiczna do pisania ksi¹¿ki  powstaje zbiór dobrych pomys³ów, które przychodz¹ w niespodziewanych momentach. Pisarz, artysta nie raz wydziera sobie w³osy z g³owy miesi¹cami, a czasami nie ma ¿adnych
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problemów i pomys³y od razu lec¹ mu z rêkawa. Regu³y nie ma. Dlatego proces
tworzenia dobrej gry trwa, niestety, d³ugo, na co klient nie jest nigdy przygotowany. Poza poszukaniem pomys³u, du¿o czasu zajmuje analiza systemu, dobre poznanie sytuacji i powi¹zañ. Z dowiadczenia wiemy, ¿e tworzenie gry trwa minimum
trzy miesi¹ce. Nawet je¿eli nad gr¹ pracuje du¿y zespó³, to potrzebny jest czas na
zweryfikowanie wszystkich danych. I tego nie mo¿na przyspieszyæ. Zdarza siê, ¿e
dzwoni do nas organizacja z zamówieniem na grê do uszycia na miarê za miesi¹c.
Wtedy t³umaczymy, ¿e nie ma na to szans.
Czy w trakcie tworzenia gry, a potem jej u¿ytkowania czêsto s¹
wprowadzane zmiany?
Wiele rzeczy wychodzi w praniu. Dobrym przyk³adem na to mo¿e byæ nasza
wspó³praca z jednym ze stowarzyszeñ, które zamówi³o u nas grê do szkoleñ
o informacji publicznej i mimo ¿e przed etapem u¿ytkowania gry przeprowadzilimy trzy testy, to jednak du¿o rzeczy wysz³o w trakcie grania. Ujawni³a siê zmiana
akcentów, dostalimy uwagi od osób prowadz¹cych, czego w grze brakuje i teraz
dopracowujemy szczegó³y. Praca nad t¹ gr¹ trwa ju¿ rok, z przerwami na inne
projekty zamawiaj¹cego i nasze. Ale tak naprawdê z dobr¹ gr¹ jest tak, jak z ka¿d¹
dobr¹ rzecz¹, aby dobrze dzia³a³a, trzeba j¹ ci¹gle doskonaliæ.
W momencie zamkniêcia scenariusza gra jest ju¿ gotowa?
Nie do koñca, to dopiero po³owa. Kolejny po scenariuszu etap tworzenia
gry, to przygotowanie materia³ów. Wed³ug filozofii naszego zespo³u to jest bardzo wa¿na rzecz. Materia³y powinny byæ tak zaprojektowane, aby wci¹gaæ w grê,
zachêcaæ, pobudzaæ wyobraniê. A dobre ich wymylenie i przygotowanie tak¿e
trwa. Czêsto walczymy z klientami, trenerami, którzy mówi¹: Gra negocjacyjna 
wystarcz¹ trzy karteczki i jedziemy. Bardzo fajne gry s¹ czêsto po prostu skserowane na kartce, która stanowi ca³y wiat tej gry. Oczywicie, je¿eli gra jest
dobra, to jej to nie zepsuje. Ale mo¿na zwiêkszyæ jej wartoæ (albo uzyskaæ wartoæ dodan¹) i uczyniæ j¹ znacznie bardziej atrakcyjn¹. Czêsto ludzie nie chc¹
graæ, bo wydaje im siê to niepowa¿ne, pamiêtaj¹ takie zabawy z dzieciñstwa,
a teraz s¹ powa¿nymi ludmi. Kartk¹ trudniej prze³amaæ takie opory. Ale je¿eli
materia³y do gry s¹ atrakcyjne, przyci¹gaj¹ wzrok, to zaciekawiaj¹, ludzie
zaczynaj¹ je przegl¹daæ, zastanawiaæ siê, co to jest i do czego s³u¿y. I cz³owiek
z ciekawoci wchodzi w grê.
W takim razie jak wygl¹da taka wartoæ dodana?
Mam tu przyk³ad zagranicznej gry, do której przygotowalimy materia³y. Jest
parawanik, za którym chowa siê gracz, jednoczenie ma do wype³nienia formularz
decyzyjny z piêcioma kolorami do wyboru. Do tego s¹ karty, talia dla ka¿dego uczestnika, które obrazuj¹ strategie do wyboru przez gracza. Powa¿na treæ gry zosta³a
przekazana w atrakcyjny sposób. Pierwotnie by³a to kartka z tabelk¹, na której co
trzeba by³o zaznaczyæ  nie ka¿dy ma na to ochotê. Tak wiêc przygotowanie
materia³ów do gry to te¿ jest etap, który trwa. Najpierw trzeba mieæ pomys³, wykonaæ go, przekazaæ grafikowi i oddaæ do druku. Czêsto stosowane materia³y to: plansze, pionki, kostki, karty. Wa¿ne jest te¿ rozmieszczenie materia³ów w przestrzeni
i odpowiednia aran¿acja sali. Niektórzy twórcy gier szczególnie ze Stanów lubi¹ na
czas gry przebieraæ uczestników w stroje w konwencji scenariusza, ¿eby osi¹gn¹æ
wiêkszy efekt uto¿samienia z gr¹.
167

Na ile gry mog¹ byæ uniwersalne?
Dobrym tego przyk³adem mo¿e byæ gra stworzona przez nas: zarz¹dzanie strategiczne w przedsiêbiorstwie. Gra rozgrywana jest na du¿ej planszy, któr¹ rozk³ada
siê na stole, a która odzwierciedla firmê ze wszystkimi jej procesami. Na ró¿nych jej
polach stoj¹ tuby z ¿etonami  pieni¹dze. Gracz obserwuje przep³ywy finansowe,
jakie koszty generuje ka¿dy produkt, widzi narastaj¹ce koszty w procesie produkcji,
sprzeda¿y, transportu. Gra trwa dwa dni. Jest uniwersalna, bo odzwierciedla uniwersalne procesy dla firmy produkcyjno-handlowej: zakupy, produkcjê, magazynowanie, sprzeda¿. Jej uniwersalnoæ zwiêksza symbolika  gracze w swoich firmach produkuj¹ trójk¹ty, kwadraty i szeciok¹ty, a nie rzeczy zwi¹zane z jak¹
konkretn¹ bran¿¹ czy technologi¹. Czyli nieistotne s¹ zawi³oci bran¿y, w jakiej
pracuj¹ na co dzieñ. Tê grê pisalimy pó³tora roku. Oferujemy j¹ ró¿nym organizacjom, na jej bazie realizujemy warsztaty z finansów dla finansistów, zarz¹dzania strategicznego, budowy i wyceny wartoci firmy. S¹dzê, ¿e gra staje siê uniwersalna,
kiedy przy jej projektowaniu dbamy o to, aby ze skomplikowanego systemu rzeczywistoci wydobyæ tylko kluczowe mechanizmy. Keep it simple, czyli zachowaj prostotê, to przykazanie kucharza Jamiego Oliviera, na które powo³uje siê czêsto nasz
holenderski partner, dowiadczony projektant gier. Jeli gra jest za bardzo skomplikowana, traci wtedy swój walor edukacyjny, ró¿ne smaki siê mieszaj¹ i zag³uszaj¹
nawzajem, trudno zauwa¿yæ to, co najwa¿niejsze.
Czy zaprojektowan¹ przez Was grê mo¿e poprowadziæ ka¿dy trener?
Nie jest to takie proste. Kolejnym etapem produkcji gry s¹ testy, potem przeprowadzamy szkolenie dla prowadz¹cych. Dobrze, je¿eli bior¹ udzia³ ju¿ w testach gry,
przeprowadzanych na etapie jej tworzenia, wówczas lepiej poznaj¹ grê, znaczenie
symboli, specyfikê. Konieczne jest przeprowadzenie minimum trzech testów, zanim
nasz produkt zacznie funkcjonowaæ jako niezale¿na gra. Tych trenerów, którzy maj¹
u¿ywaæ naszych gier, odpowiednio przygotowujemy i certyfikujemy do danej gry.
Bardzo zale¿y nam na tym, ¿eby nie daæ gry komu, kto nie umie jej prowadziæ  na
takim nieroztropnym dzia³aniu ucierpi¹ wszyscy  i zamawiaj¹cy, i uczestnicy gry,
i nasza marka.
Jak wygl¹da przygotowanie trenera do prowadzenia gry?
W trakcie szkolenia przygotowawczego do gry trener bierze w niej udzia³ 
wówczas prowadz¹cym jest tak zwany mistrz gry  osoba, która doskonale zna
produkt, jego tajniki, mechanizmy i cele, a tak¿e proces grupowy. W drugim etapie
szkolony trener sam grê prowadzi. Poza trenerem prowadz¹cym grê wa¿n¹ osob¹
w procesie jej u¿ywania, szczególnie w grach wspieraj¹cych procesy zmiany, jest
konsultant, który zna bran¿ê, obserwuje wszystko, co w grze siê dzieje, i potem
pomaga przek³adaæ wnioski z gry na rzeczywistoæ organizacyjn¹ uczestników. Jego
te¿ nale¿y wczeniej odpowiednio przygotowaæ ze znajomoci wszystkich niuansów gry i mo¿liwych zachowañ graczy.
Dowiadczeni projektanci gier mawiaj¹: projekt gry to w 10% pomys³, a w 90%
ciê¿ka praca (po angielsku brzmi to ciekawiej: game design is 10% inspiration and
90% perspiration). Dopiero po wielu etapach ciê¿kiej pracy gra jest gotowa, a wtedy potrzeba tylko ludzi, którzy chcieliby w ni¹ graæ.
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Kreatywnoæ zaczyna siê
od ciê¿kiej pracy
z Agnieszk¹ Ksi¹¿ek rozmawia Joanna Konieczna
Joanna Konieczna: Co jest nam, trenerom, potrzebne do stworzenia
i zastosowania dobrego æwiczenia na warsztacie?
Agnieszka Ksi¹¿ek: W tworzeniu gier szkoleniowych równie istotna jak kreatywnoæ jest metodologia, rozumiana tak¿e jako wiadomoæ celu, który chcemy
osi¹gn¹æ. Musimy dok³adnie wiedzieæ, czemu ma s³u¿yæ nasze æwiczenie.
Przyznam, ¿e dla wielu trenerów, dla których prowadzê warsztaty z tworzenia
gier, jest to du¿e odkrycie. Zastanawiam siê, dlaczego. Czy¿by dot¹d nie myleli
w ten sposób o swoich dzia³aniach? Czy mo¿e nie do koñca s¹ wiadomi celu, dla
którego tworz¹ warsztat? Mam czêsto wra¿enie, ¿e chodzi o to drugie lub ¿e ewentualnie cel jest ustalany na innym poziomie. Na przyk³ad: chcemy przygotowaæ
i poprowadziæ warsztat z asertywnoci i to jest nasz cel, a nie wspó³praca z grup¹
nad tym, aby jej cz³onkowie uczyli siê asertywnoci.
Zdarza siê równie¿, co obserwujê czasem podczas superwizji, ¿e trener ma
wiadomoæ istotnego celu warsztatu, ale przyjmuje zbyt sztywne za³o¿enia co do
tego, w jaki sposób mo¿na go osi¹gn¹æ. I w ten sposób sam siebie ogranicza. Zak³ada
na siebie co w rodzaju zbroi, która stopuje jego kreatywnoæ. Taki sta³y zestaw,
który kilka razy siê sprawdzi³. A gdy ten zestaw kolejnym razem zawodzi  pojawia
siê ograniczaj¹cy kreatywne dzia³ania stres. Trudno mu proponowaæ nowe
rozwi¹zania, kiedy okazuje siê, ¿e te, które przyj¹³, nie spe³niaj¹ oczekiwañ grupy.
Taka zbroja przydaje siê jednak w sytuacjach bardzo trudnych. Bywa, ¿e schematyczne rozwi¹zania ratuj¹ wtedy sytuacje i pomagaj¹ osi¹gn¹æ zaplanowane
cele szkoleniowe.
I znów  wiadomoæ celu i potrzeb grupy bardzo u³atwia dzia³anie i prowadzi
w³anie do kreatywnych rozwi¹zañ. wiadomoæ celu naszych trenerskich dzia³añ
jest niezbêdna dla wykreowania i utrzymania dobrej jakoci szkolenia, warsztatu.
Cel, który zak³adamy na pocz¹tku szkolenia, czasem zmienia siê
w trakcie procesu.
Zdarza siê tak, nawet jeli przed warsztatem zosta³y wstêpnie zbadane potrzeby szkoleniowe i na tej podstawie zosta³ jasno okrelony cel, pod który zosta³ napisany scenariusz szkolenia. Przychodzimy na warsztat i po kwadransie czy po godzinie
okazuje siê, ¿e chodzi zupe³nie o co innego. Przyczyny mog¹ byæ ró¿ne. Na przyk³ad
przy badaniu potrzeb uczestnicy odpowiadali na pytania, co innego maj¹c na myli,
lub teraz widz¹ problem zupe³nie inaczej. Mam wiele takich dowiadczeñ, mylê, ¿e
ka¿dy trener je ma. I nie oznacza to jeszcze, ¿e projekt nam nie wyszed³, ale w takiej
sytuacji uwiadomienie sobie nowego, zmieniaj¹cego siê celu i uznanie go za
gwiazdê przewodni¹ naszych dzia³añ u³atwia kreowanie nowych rozwi¹zañ.
Czy powinnimy bazowaæ na swoich trenerskich dowiadczeniach,
dobieraj¹c æwiczenia?
Tak, jak najbardziej. Powinnimy pracowaæ z grup¹ na tych æwiczeniach, do
których jestemy przekonani i które lubimy. Wtedy jestemy w zgodzie ze sob¹. Czês169

to proponujemy te æwiczenia do pracy z grup¹, które ju¿ wczeniej wypróbowalimy i siê sprawdzi³y. Widzê to po sobie i z obserwacji innych trenerów. To dobrze,
bo je¿eli sami sprawdzilimy jakie æwiczenie, to czujemy siê bezpieczniej, proponuj¹c
je, znamy zasadzki, tajemnice tego æwiczenia, realny czas jego trwania w ró¿nych
grupach. Dobrze jest, gdy nie czujemy siê zobowi¹zani, ¿eby koniecznie wymyliæ
co nowego. Prosty przyk³ad: s¹ trenerzy, którzy lubi¹ pracê z cia³em i proponuj¹ to
grupie, i tacy, którzy tego nie lubi¹. Nie wybieram æwiczeñ dlatego, ¿e uwa¿am, i¿
grupa powinna tego dowiadczyæ, tylko poniewa¿ je lubiê. Je¿eli tak nie jest, to
grupa b³yskawicznie, choæ nie do koñca wiadomie, to wyczuje i ca³oæ wyjdzie
sztucznie. Prowadzi to do kolejnych trudnych sytuacji dla trenera, bo nie doæ, ¿e
zaproponowa³ co, czego sam nie lubi, to jeszcze jego dzia³ania wzbudzi³y dodatkowy opór i teraz ci¹gnie podwójnie za³adowane taczki. Trudno byæ kreatywnym w obszarze, w którym nie akceptujemy samych siebie: jako cz³owieka, trenera.
Przy planowaniu projektów, programów, warsztatów i zwi¹zanych z nimi æwiczeñ
warto mieæ to na uwadze.
Z drugiej strony przydatna jest autoanaliza: jakie æwiczenia wybiera³am dwa-trzy
lata temu, a jakie teraz. To jest wa¿na informacja dla trenera, mówi¹ca mu o w³asnej
kreatywnoci i w³asnym rozwoju. Kreatywne planowanie pracy zachêca do autorefleksji nad w³asnym warsztatem, rozwojem, sob¹.
Czyli podstawowe s¹: wiadomoæ celu i wiadomoæ siebie.
Tak. Czasem warto te¿ jest siê zatrzymaæ i zastanowiæ, dok¹d zmierzam. Po analizie sytuacji osobistej, zawodowej, obranej drogi rozwoju, mo¿na uznaæ, ¿e istotne
jest teraz dla mnie zachowanie status quo i zatrzymanie siê w tym momencie.
Kim jest kreatywny trener?
Kreatywny trener to jest przede wszystkim wolny cz³owiek, który nie jest
obci¹¿ony w³asnymi za³o¿eniami i schematami pracy z grup¹. Gdy przychodzê zrobiæ warsztat o asertywnoci, a ludzie mi mówi¹ o konflikcie w ich zespole, to tego
nie ignorujê i nie prowadzê dalej warsztatu wy³¹cznie wed³ug scenariusza, który
zaplanowa³am, ale uwzglêdniam tak¿e zg³oszone potrzeby grupy. Nie mogê ich
ignorowaæ i jednoczenie oczekiwaæ dobrej wspó³pracy z grup¹ w proponowanym temacie. To trochê tak jakby samemu siê zwi¹zaæ i próbowaæ potem byæ dyrygentem ze zwi¹zanymi rêkami.
Umiejêtnoæ wspó³pracy z grup¹, wspólne ustalenie celu i dobry warsztat metodologiczny daje poczucie wolnoci. Choæ ta wype³niona kreacj¹ wolnoæ zaczyna
siê od ciê¿kiej pracy przy zdobywaniu trenerskich umiejêtnoci. Ta wolnoæ jest jednak w zasiêgu naszej rêki, tylko trzeba podj¹æ decyzjê, ¿eby po ni¹ siêgn¹æ.
W³anie  jak nie upiæ kreatywnoci, która zapewne drzemie w ka¿dym
trenerze?
Po pierwsze powinnimy uwolniæ siê od sytuacji, które s¹ dla nas trudne, od
nieskoñczonych analiz w³asnych warsztatów. Z pomoc¹ mo¿e przyjæ superwizja,
uwalniaj¹ca nas od pytañ, na które nie znamy odpowiedzi, od ciê¿aru, który nosimy,
od poczucia winy po jakim warsztacie, przekonania, ¿e mo¿na by³o zrobiæ wiêcej,
inaczej, barwniej... Chodz¹c z kamieniami, które nosimy w naszym osobistym plecaku trenerskim, siêgamy po kreatywnoæ jako ostatni¹ deskê ratunku  telefon
do przyjaciela, ko³o ratunkowe  a nie jako po narzêdzie, które ma byæ osi¹ naszej
pracy.
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Kiedy jednak postanowimy stworzyæ co w³asnego, co powinnimy
szczególnie wzi¹æ pod uwagê?
W przypadku, kiedy od pocz¹tku do koñca wymylamy æwiczenie, trzeba opieraæ siê na wiedzy, nie intuicji. Powinnimy wiedzieæ, dlaczego wymylamy takie æwiczenie, proponujemy je grupie. Punktem wyjcia mo¿e byæ na przyk³ad analiza emocji,
jakie funkcjonuj¹ w grupie. I przyk³adowo, mogê oprzeæ æwiczenie o lêk, który dotyczy kilku osób w grupie. Poniewa¿ nie dotyczy on wszystkich, trzeba wy³oniæ jakie role grupowe. I muszê wiedzieæ, do czego d¹¿ê, wprowadzaj¹c to æwiczenie:
czy chcê tylko ten lêk nazwaæ, czy zmierzyæ siê z nim, czy go zneutralizowaæ, czy
przeanalizowaæ potem z grup¹ ca³¹ sytuacjê. Tu przydaje siê si³a trenera, jak¹ stanowi
umiejêtnoæ wgl¹du w proces grupowy.
Kreatywnoæ to nie tylko wymylanie. Dobra wró¿ka nie przynosi nam pomys³ów 
choæ ka¿demu ¿yczê takich prezentów  to tak¿e efekt naszej wiedzy i dowiadczenia.
Czy tworz¹c, wymylamy co z niczego?
Autorzy, który zajmuj¹ siê kreatywnoci¹ (Peter Drucker, Stephen Covey, Edward De Bono), podkrelaj¹, ¿e kreatywnoæ nie zawsze prowadzi do nowych
rozwi¹zañ. Niejednokrotnie czêsto oznacza tworzenie nowej jakoci z tego, co ju¿
mamy, a wiêc opieranie siê o wiedzê, dowiadczenie, pope³niane wczeniej b³êdy
i ich analizê. Czyli kreatywnoæ to nie tylko wzbudzanie zachwytu odbiorców, czêsto na jej dnie le¿y po prostu ciê¿ka praca, zdobywanie wiedzy, która jest podstaw¹
kreatywnoci. Proponuj¹c dane æwiczenie czy rozwi¹zanie, muszê byæ pewna, ¿e
wiem co robiê, czyli mam w g³owie mocn¹ analizê sytuacji.
Czasem spotykam siê z osobami, które proponuj¹ co grupie tylko po to, ¿eby
ludzie co prze¿yli. Jestem tym zbulwersowana  to rodzaj eksperymentowania na
ludziach. Dla mnie to jest tak¿e nieetyczne. Na pewno du¿¹ winê ponosi tu brak
doprecyzowanych trenerskich standardów etycznych.
Kreatywny trener to nie lekkomylny trener. Choæ trzeba przyznaæ, ¿e kreatywnoæ to te¿ czêsto rodzaj eksperymentowania. Ale dlatego tym istotniejszy jest
wgl¹d w sytuacjê, wiedza i dowiadczenie.
Jaki jest sens tworzenia nowych æwiczeñ, gier pod konkretne
zamówienia?
Widzê g³êboki sens takiej dzia³alnoci  tworzenia nowych æwiczeñ w ogóle,
nie tylko pod potrzeby organizacji, lecz tak¿e grupy szkoleniowej. Potwierdzaj¹ to
moje dowiadczenia. Pracowa³am z grup¹, dla której musia³am stworzyæ æwiczenia,
poniewa¿ te, które wydawa³y mi siê adekwatne do danej problematyki, nie pasowa³y
do tej grupy. By³o to takie szycie na miarê z g³êbokim namys³em nad specyfik¹ grupy
i organizacji, w której funkcjonuje. Mia³am wiadomoæ, ¿e mam do czynienia
z organizacj¹ o sztywnej strukturze i musia³am dopasowaæ æwiczenia, które by ich
nieco rozluni³y. Uda³o siê, ale tylko dlatego, ¿e czujnie obserwowa³am proces
zachodz¹cy w grupie i wziê³am pod uwagê specyfikê organizacji. Trener powinien
wiedzieæ, jak siê zachowywaæ, aby u³atwiæ funkcjonowanie uczestnikom warsztatu.
Czasem mo¿na i warto zdj¹æ mundurek belfra czy policjanta, a czasem nie.
W inny sposób bêdziemy uk³adaæ warsztat z tej samej tematyki dla ludzi z organizacji pozarz¹dowej, a inaczej dla pracowników samorz¹dów. To inne kultury
pracy, inny rodzaj relacji, zale¿noci. I to tak¿e trzeba uwzglêdniæ, buduj¹c æwiczenia. Przy takiej identyfikacji, kreatywnoæ i wgl¹d sprzyja znalezieniu rozwi¹zania 
dotarcia do kolorytu danej firmy.
171

Czyli wracamy do znanej, a czêsto niedocenianej prawdy, ¿e podstaw¹
wszelkich dzia³añ trenerskich jest dobrze przeprowadzone badanie
potrzeb.
W badaniu potrzeb mo¿emy postawiæ takie pytania, które bêd¹ dla nas potem
wyznacznikami do budowania æwiczeñ. Dobrze jest przeprowadzaæ badanie
potrzeb od razu tak¿e pod k¹tem rozwi¹zañ warsztatowych, w tym propozycji æwiczeñ. Zgadzam siê  jest to wci¹¿ etap niedoceniany zarówno w rodowiskach trenerskich, jak i u odbiorców, tak¿e biznesowych. A skutecznie zwiêksza efektywnoæ
naszych dzia³añ. Ten etap te¿ warunkuje nasz¹ kreatywnoæ  jak mamy dobr¹
diagnozê, wiemy, o co siê oprzeæ, proponuj¹c nowe rozwi¹zania.
Pani Agnieszko, poproszê o taki przepis na zupê. Jakich sk³adników
nale¿y u¿yæ, aby otrzymaæ dobre æwiczenie?
Bardzo proszê. W³anie je omówilimy powy¿ej:
Pierwszy etap to dobór sk³adników. Potrzebujemy du¿ej iloci wiedzy na temat:
celu i odbiorców æwiczenia, niezbêdna jest wiadomoæ swoich mo¿liwoci  realne oszacowanie, czy ja sobie z tym æwiczeniem poradzê. Poza tym musimy wiedzieæ,
czy spe³nione s¹ warunki organizacyjne, przestrzenne, czy wiek uczestników odpowiada za³o¿eniom. Powinnimy sobie tak¿e uwiadomiæ, jaki efekt chcemy osi¹gn¹æ,
czego siê po æwiczeniu spodziewam i zaplanowaæ, jak je omówimy na zakoñczenie.
Drugi etap  proporcje sk³adników. Te wywa¿amy indywidualnie  trener
pracuj¹cy z konkretn¹ grup¹ wie, na który z nich zwróciæ w danej sytuacji edukacyjnej szczególn¹ uwagê.
Etap koñcowy  przyprawy, na które sk³adaj¹ siê: wiara w siebie i w³asna intuicja
oraz odwaga do podejmowania wyzwañ.
Porada autorki przepisu: nie starajmy siê powtarzaæ stale raz uzyskanego
w danych proporcjach smaku. Ta zupa smakuje najbardziej, gdy wci¹¿ tworzymy j¹
na nowo.
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El¿bieta So³tys
Superwizorka PTP i STOP, cz³onkini Komisji Certyfikacyjnej STOP,
przewodnicz¹ca sekcji trenerow PTP, uczy w Szkole Trenerów STOP.
Jest trenerk¹ biznesu, psychologiem, wieloletni¹ dyrektork¹ Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, by³¹ konsultantk¹ w zespole
konsultacyjnym Ministerstwa Edukacji ds. pomocy psychologicznopedagogicznej. Dzia³a te¿ na rzecz OP, CAL, Polskiej Fundacji Dzieci
i M³odzie¿y, PAN. Szefowa Pracowni Psychologicznej w Krakowie.
Prowadzi warsztaty, treningi, coaching.

Trener: cz³owiek z pasj¹ zmiany
Joanna Konieczna: Jak mo¿e Pani zdefiniowaæ trenera? Jakie s¹ cechy
charakterystyczne cz³owieka wykonuj¹cego ten zawód?
El¿bieta So³tys: Trener to jest taka osoba, która lubi pracê z ludmi. Na
pierwszym miejscu stawia nie siebie, tylko innych. Powinna to byæ osoba ekstrawertywna, z ³atwoci¹ nawi¹zuj¹ca kontakty, maj¹ca oryginaln¹ osobowoæ, doskonale radz¹ca sobie w sytuacji ci¹g³ej zmiany. Trener nie jest przywi¹zanym do korzeni, pod¹¿aj¹cym jedn¹ cie¿k¹ tradycjonalist¹. Praca trenera polega g³ównie na
tym, ¿e ci¹gle spotyka on nowych ludzi, do których musi umieæ siê przystosowaæ,
a na dodatek w bardzo krótkim czasie nawi¹zaæ z nimi dobry kontakt. Potem powinien jeszcze sprawiæ, aby siê otworzyli, zachwycili, pokazaæ im nowe sytuacje. Sam
te¿ musi umieæ czêsto dostosowaæ siê do nowej sytuacji, bo czêsto podczas gotowych
i prowadzonych wed³ug scenariusza warsztatów pojawia siê nowa potrzeba, na
któr¹ trzeba odpowiedzieæ i elastycznie siê do niej dostosowaæ.
Trener musi byæ mobilny, gotowy na czêste wyjazdy. Chc¹c zostaæ trenerem,
warto siê wiêc zastanowiæ, czy ja potrafiê rzuciæ rodzinê i pojechaæ w trasê.
Generalnie, trenerami powinny zostawaæ osoby, których pasj¹ jest zmiana.
Je¿eli dobrze rozumiem, pewne cechy osobowoci przeszkadzaj¹
w wykonywaniu zawodu trenera?
Na pewno trenerem nie powinna zostaæ osoba, która lubi, jak jej kto mówi, co
ma robiæ. Tacy ludzie wietnie pracuj¹, kiedy maj¹ bardzo dobrze zaplanowany
czas. Trener nie mo¿e byæ konwencjonalnym realist¹. Takie osoby s¹ na pewno
wietnymi fachowcami w swoich zawodach: ekonomistami, piekarzami, ksiêgowy175

Trenerstwo trzeba po prostu kochaæ. Trenerowi potrzebny jest i talent
spo³eczny  do ci¹g³ych kontaktów z ludmi, i talent do uczenia siê  bo
ci¹gle trzeba czytaæ ksi¹¿ki, szukaæ nowych treci. Wa¿ne jest te¿, aby
trener by³ twórczy, mia³ co z artysty, bo nie doæ, ¿e nieustannie wymyla
nowe scenariusze pracy, to te¿ warto by by³o, ¿eby ³adnie pisa³ na
flipcharcie. Chocia¿ akurat tej ostatniej umiejêtnoci mo¿na siê po prostu
wyuczyæ.
mi i wykonuj¹ pracê, która przynosi konkretne, wymierne efekty, ale w trenerstwie
siê nie spe³ni¹. Trener ma sta³y kontakt z ludmi, otrzymuje natychmiastow¹ informacjê o udanym treningu czy warsztacie, ale czêsto nie ma d³ugofalowej wiedzy
o efektach swojej pracy, nie widzi, jak jego uczestnicy dalej siê rozwijaj¹. Owszem,
mo¿na kogo spotkaæ po latach, kto powie: O, jak mi du¿o da³y Twoje warsztaty. Ale
trudno na to liczyæ.
Trenerstwo trzeba po prostu kochaæ. Trenerowi potrzebny jest i talent spo³eczny
 do ci¹g³ych kontaktów z ludmi, i talent do uczenia siê  bo ci¹gle trzeba czytaæ
ksi¹¿ki, szukaæ nowych treci. Wa¿ne jest te¿, aby trener by³ twórczy, mia³ co z artysty, bo nie doæ, ¿e nieustannie wymyla nowe scenariusze pracy, to te¿ warto by
by³o, ¿eby ³adnie pisa³ na flipcharcie. Chocia¿ akurat tej ostatniej umiejêtnoci mo¿na
siê po prostu wyuczyæ.
Kto mo¿e zostaæ trenerem?
Trenerem mo¿e zostaæ prawie ka¿dy. Ka¿dy cz³owiek, który chce siê uczyæ, ma
otwart¹ g³owê. Bo w tym zawodzie ci¹gle trzeba siê doskonaliæ. Z tego w³anie
powodu miêdzy innymi jest to cudowna praca, bo przy ka¿dym spotkaniu z drugim
cz³owiekiem czy grup¹ warsztatow¹, trener siê uczy. Ale to dla niektórych ludzi
mo¿e okazaæ siê trudne.
Na czym w istocie polega praca trenera?
Zadaniem trenera jest wspieranie grupy, nie prowadzenie, ale w³anie wspieranie
ludzi w rozwoju. Twierdzê, ¿e trener ma wielkie oczy i wielkie uszy  g³ównie uszy,
bo potrafi i w relacji siê odnaleæ, i treæ przekazaæ, i byæ prezentacyjn¹ osob¹,
i zaapelowaæ o zmianê. Potrafi s³uchaæ, wspieraæ, pokazywaæ inn¹ perspektywê, czyli
tworzyæ sytuacjê edukacyjn¹. To jest bardzo us³ugowy zawód. Trener s³u¿y innym.
Czasami trenerami zostaj¹ osoby, które myl¹ ten zawód z zawodem aktorskim.
S¹ skoncentrowane na sobie, chyba s¹dz¹, ¿e jak zrobi¹ dobre pierwsze wra¿enie
i bêd¹ gwiazdami, to dobrze to zrobi grupie. Potem uczestnicy mówi¹: To wielki
cz³owiek, ale ja niezbyt wiele siê od niego nauczy³am. Nie uczestniczy³am w warsztacie, tylko podziwia³am piêkny wystêp na scenie. Czasem to dzia³a na krótk¹ metê
 uczestnicy s¹ zapatrzeni w gwiazdê i pod¹¿aj¹ za ni¹, ale tym samym nie ucz¹ siê
samodzielnoci.
Czyli trenerzy-aktorzy
trenerskiego?

nie

wype³niaj¹

podstawowego

zadania

Tak. G³ównym zadaniem trenera jest doprowadzenie do wewn¹trzsterownoci
zewn¹trzsterownego cz³owieka. Czyli spowodowanie, aby uczestnik zacz¹³ wierzyæ
swoim uczuciom, mylom, sta³ siê bardziej samodzielny, szybciej podejmowa³ decyzjê. Czêsto jest tak, ¿e uczestnicy pytaj¹ trenera: To powiedz mi, jak jest najlepiej?,
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a trener odpowiada: Ws³uchaj siê w siebie, jak s¹dzisz? Ty masz najlepsz¹ wiedzê na
ten temat. To jest w³anie piêkne w naszym zawodzie, ¿e mo¿emy pokazaæ lu-dziom,
¿e Ty  uczestnik  ju¿ jeste m¹drym cz³owiekiem i mo¿esz korzystaæ ze swojego
dowiadczenia. Dobrze przeprowadzony warsztat uwiadamia ludziom, ¿e to nie
trener jest wspania³y, ale kole¿anka siedz¹ca obok, która robi cudowne rzeczy
w swojej spo³ecznoci, i kolega z grupy, który ma bogat¹ wiedzê i ciekawe dowiadczenia  i ¿e mog¹ siê nawzajem od siebie uczyæ.
Czy wiedza specjalistyczna jest równie wa¿na jak umiejêtnoci trenera?
Trener nie zawsze musi posiadaæ niezwyk³¹ wiedzê specjalistyczn¹ ze sprzeda¿y
czy z negocjacji, natomiast ma doprowadziæ do tego, aby to ludzie obecni na warsztatach wymylili sposób rozwi¹zania problemu. Dziel¹c siê swoj¹ wiedz¹, ma podprowadziæ pod konkretne rozwi¹zania.
Jest Pani superwizork¹ PTP i STOP. Jakich b³êdów trenerskich nie
daruje Pani i nie przepuci adeptom, którzy chc¹ na przyk³ad uzyskaæ
certyfikaty trenerskie?
Na szczêcie do tej pory mi siê to nie przydarzy³o. Na pewno nie darowa³abym
trenerowi zachowañ nieetycznych, czyli na przyk³ad gdyby trener uwodzi³ kogo
na zajêciach, albo gdyby dzia³a³ tylko na ¿yczenie zleceniodawcy, zapominaj¹c
o rzeczywistych potrzebach ludzi. Nie uzyska³by mojej akceptacji tak¿e trener, który
nie szanuje opinii drugiego cz³owieka, tylko swoj¹ stawia jako pierwsz¹, wyk³óca
siê, nie ma zdolnoci popatrzenia z boku na swoj¹ pracê i ocenienia jej. Na przyk³ad
nie widzi, ¿e swoim zachowaniem polaryzuje grupê, ¿e nie umie przeprowadziæ jej
przez fazê konfliktów czy wrêcz przez ca³y proces, opowiada siê po której ze stron
konfliktu. Ale mylê, ¿e mo¿e tacy trenerzy nie poddaj¹ siê superwizji.
Uwa¿am, ¿e sam proces certyfikowania w STOPie i PTP jest dobrze skonstruowany  to trener musi poprosiæ o superwizjê, czyli samodzielnie podj¹æ decyzjê, ¿e
tego chce. Bo to z regu³y oznacza, ¿e czuje siê on wewnêtrznie dojrza³y. Z kolei,
je¿eli ju¿ siê na superwizjê zdecydowa³, to pokazuje siê z jak najlepszej strony. Dlatego raczej nie robi takich b³êdów, o których mówi³am.
Czy niedojrza³y cz³owiek mo¿e zostaæ dojrza³ym trenerem?
Niedojrza³oæ trenerska i ludzka ³¹cz¹ siê ze sob¹, bo trener jest cz³owiekiem,
który prowadzi zajêcia. I je¿eli osobicie nie potrafi³ przepracowaæ takich umiejêtnoci, jak na przyk³ad odnalezienie siê w sytuacji konfliktowej, to nie bêdzie umia³ znaleæ
z niej wyjcia konstruktywnego w grupie. Poszuka wówczas destrukcyjnego.
Mam nadziejê, ¿e trenerami nie zostaj¹ ludzie, którzy zatrzymali siê w rozwoju
na poziomie siedmiolatka (w koncepcji Colberga: cz³owiek do 7 roku ¿ycia uczy siê
odró¿niaæ dobro od z³a), którzy rozumuj¹ w ten sposób: Nie robiê le, bo kamery
patrz¹, a kiedy kamer nie ma, mogê robiæ po swojemu Na szczêcie du¿o mówi siê
o kodeksie etycznym podczas szkoleñ, a i sam fakt istnienia takiego systemu odstrasza niedojrza³e osoby od naszego zawodu.
Czy uwa¿a Pani, ¿e istnienie kodeksu etycznego w STOP przyczynia
siê do tego, i¿ nie ma takich problemów?
Mam nadziejê, ¿e w STOP s¹ osoby dojrza³e moralnie, które postêpuj¹ dobrze
ju¿ nie tylko dlatego, ¿e istnieje kodeks etyczny, tylko dlatego, ¿e chc¹. Na pewno
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w trakcie nauki i prowadzenia w³asnych warsztatów trenerzy przechodz¹ proces
dojrzewania  najpierw postêpuj¹ zgodnie z kodeksem etycznym, ale potem
podejmuj¹ ju¿ samodzieln¹ decyzjê, ¿e chc¹ byæ dobrymi trenerami, którzy daj¹
ludziom prawdziwe wartoci
Kto w takim razie nigdy nie powinien zbli¿aæ siê nawet do zawodu
trenera?
Nie mo¿e nigdy zostaæ trenerem osoba niedojrza³a etycznie, moralnie. Nie mo¿e
mieæ niskiego ilorazu inteligencji: poznawczej, emocjonalnej i moralnej w³anie 
przyk³adowo nie potrafi rozwi¹zywaæ konfliktów. I motywacyjnej pewnie te¿  je¿eli
cz³owiek ma nisk¹ motywacjê do tej pracy, tylko myli, ¿e tu siê wietnie zarabia, a nie
robi tego z potrzeby i z misj¹, to nie bêdzie dobrym trenerem.
Czy na naszym rynku funkcjonuj¹ mechanizmy, które utrudniaj¹ dostêp
do zawodu trenera osobom do tego niepowo³anym?
Niestety, na polskim rynku trenerzy z regu³y siê nie certyfikuj¹. Dlatego cieszê
siê, ¿e szykuje siê ogólnopolski ruch w tej sprawie, spotkaj¹ siê ró¿ne organizacje,
na przyk³ad PARP og³asza konkursy na szko³y trenerskie. Nastêpnym etapem bêdzie
nowy system ogólnopolskiej certyfikacji trenerskiej. Wtedy ju¿ trudniej bêdzie trenerom samowolnym, którzy nie maj¹ za sob¹ jakiego konstruktu moralnego, robiæ
z ludmi, co chc¹. A to oni w³anie, wracaj¹c do tego, o czym wczeniej
rozmawia³ymy, nie prosz¹ o superwizjê, bo uwa¿aj¹, ¿e s¹ najlepsi. Mylê, ¿e ten
rynek nie jest jeszcze u nas uporz¹dkowany, bo trenerstwo to nowy zawód, który
tak naprawdê dopiero siê tworzy, regu³y nim rz¹dz¹ce siê krystalizuj¹ Przysz³oæ
poka¿e, jak bêdzie. Bardzo siê cieszê, ¿e poruszacie w publikacji STOP ten temat.
Ale istniej¹ ju¿ przetarte cie¿ki certyfikacji dla trenerów, którzy
rozumiej¹ i posiadaj¹ jej potrzebê.
Teraz praktycznie funkcjonuj¹ dwa stowarzyszenia, które certyfikuj¹ trenerów
 STOP i PTP. I one przez lata dopracowa³y siê skutecznych w tej kwestii metod.
Z regu³y kiedy na warsztacie pojawiaj¹ siê trenerzy certyfikowani przez któr¹ z tych
organizacji, to uczestnicy s¹ bardzo zadowoleni z ich pracy i widz¹ jej sens. Czyli ci
trenerzy naprawdê nie daj¹ plamy, a to oznacza, ¿e system siê sprawdza. Ale jest
tysi¹ce tych trenerów, o których rozmawia³ymy, którzy s¹dz¹, ¿e wystarczy stan¹æ
obok flipcharta, wzi¹æ kamerê i ju¿ siê jest trenerem. I nie maj¹ nawet pomys³u, ¿eby
wejæ do jakiej grupy trenerskiej i poddaæ siê certyfikacji. St¹d ten ba³agan na rynku
i brak konstruktu etycznego. Na ten moment nie ma na naszym rynku ¿adnej, poza
kodeksem etycznym, ochrony klienta warsztatów, poza ewentualnym odwo³aniem
siê do organizacji, z której trener przyszed³. Dlatego, niestety, czêsto po warsztacie
pozostaje niezadowolony klient i jego owiadczenie, ¿e wiêcej na ¿adne szkolenie
nie pójdzie.
Ludzie boj¹ siê warsztatów?
Tak, spotykam siê z tym, ¿e ludzie boj¹ siê warsztatów nie tylko w organizacjach
pozarz¹dowych, ale te¿ w biznesie. S¹ takie firmy szkoleniowe, które robi¹ z prostych tematów absurdy. Jedna z nich z autoprezentacji stworzy³a autoprezentacjê
kreatywn¹ i tak kreatywnie poprowadzi³a warsztat, ¿e ludzie po warsztacie komentowali, ¿e nie wiedz¹ o co chodzi³o: Ja siê rozp³aka³am, inni siê rozp³akali i po
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co, dlaczego? Niczego siê nauczy³em, ju¿ wiêcej nie chcê. Taki trener, jedyne co
zrobi³, to rozhuta³ ludzi emocjonalnie i ich z tym zostawi³.
Modnym ostatnio narzêdziem jest kamera.
Kamera to jest taki straszak. Wiadomo, ¿e ludzie ró¿nie reaguj¹ na tego typu
urz¹dzenie, a najczêciej spiêciem, bo od razu im siê kojarzy, ¿e s¹ w telewizji,
ogl¹dani przez tysi¹ce ludzi. Jest to idealne narzêdzie, ¿eby ludzi wprowadziæ w stres.
I niedojrzali trenerzy bardzo lubi¹ je stosowaæ, bo wtedy myl¹, ¿e maj¹ nad ludmi
w³adzê. Mylê, ¿e w³anie bardziej im chodzi o sprawowanie w³adzy nad ludmi,
a nie o wsparcie czyjego rozwoju. Ich jedynym pragnieniem jest tylko sobie
porz¹dziæ.
O co powinien zapytaæ siebie cz³owiek, który ju¿ ma na koncie jakie
dowiadczenia oko³otrenerskie i zastanawia siê, czy zostaæ
profesjonalnym trenerem?
Po pierwsze: Jak znoszê ten stres? Trener zawsze spotyka now¹ grupê, wiêc za
ka¿dy razem musi poradziæ sobie  i ze zmian¹, i z nowoci¹. Pierwsze 5-10 minut na
warsztacie ka¿dy z nas ma tremê  to naturalne, autonomiczne dzia³anie uk³adu
nerwowego na now¹ sytuacjê. To, w jaki sposób prowadz¹cy potrafi sobie szybko
poradziæ ze stresem i poczuæ przyjemnoæ z kontaktu z ludmi, jest wed³ug mnie
decyduj¹ce w odpowiedzi na pytanie, czy mo¿e byæ trenerem. W innym przypadku, kiedy stres trwa przez ca³e dni warsztatowe  po co siê mêczyæ? Po co cz³owiek
ma siê osiem godzin denerwowaæ tym, jak wygl¹da i jak go uczestnicy przyjmuj¹,
czy jest lubiany? W takim stresie na pewno nie przejdzie do tworzenia sytuacji edukacyjnej.
Drugie pytanie brzmi: Czy w systemie komunikacyjnym potrafiê byæ przekanikiem? S¹ ludzie  odbiorniki, którzy bior¹ jak¹ wiedzê i nie wiadomo, co z ni¹ robi¹,
na przyk³ad chowaj¹ po warsztacie do szuflady. S¹ te¿ ludzie  nadajniki: wyk³adowcy,
nadawcy m¹droci. A trener to przekanik: potrafi nie tylko prze³o¿yæ wiedzê z ksi¹¿ki
na æwiczenie, w³o¿yæ j¹ w zajêcia, ale nie zapomina te¿ tego, czego siê sam nauczy³
na wczeniejszych warsztatach, i na kolejnych potrafi ju¿ wdro¿yæ to w grupie. Potrafi
wynieæ co z ka¿dej sytuacji, z wyk³adu, gazety, umie po³¹czyæ ró¿ne inspiracje
i dowiadczenia. Czyli ca³y czas jest takim przekanikiem-transmite-rem wiedzy. Z tak¹
umiejêtnoci¹ cz³owiek bêdzie bardzo dobrym trenerem.
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Zbigniew Wejcman
Polityk spo³eczny, zwi¹zany z wieloma organizacjami
pozarz¹dowymi (Sieæ SPLOT, Federacja MAZOWIA, WRZOS, STOP),
od 1993 roku pracuje w Biurze Obs³ugi Ruchu Inicjatyw
Spo³ecznych BORIS. Jako konsultant, animator i trener specjalizuje
siê z problematyce wspó³pracy miêdzysektorowej, dzia³añ
lobbingowych i rzecznictwa, tworzeniu partnerstw lokalnych oraz
standaryzacji us³ug spo³ecznych. Autor i wspó³autor ponad 25
publikacji ksi¹¿kowych, wyk³adowca na UKSW, PAN, Collegium
Civitas.

Osobowoæ i styl trenerski
Aleksandra Daszkowska-Kamiñska: Jakie szkolenia prowadzisz?
Zbigniew Waejcman: Zaczyna³em, jak wiele osób, od szkoleñ z pisania wniosków o dotacjê, planowania dzia³alnoci, ale doæ szybko zacz¹³em prowadziæ szkolenia z zakresu wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z administracj¹ publiczn¹.
Z pocz¹tku nie cieszy³y siê one du¿¹ popularnoci¹. To by³a po³owa lat
dziewiêædziesi¹tych i takie tematy nie by³y modne. Nie by³o ¿adnych zasad
wspó³pracy pomiêdzy sektorami. Przez lata nikt siê tym nie interesowa³, dopiero
teraz to siê zmienia. Prowadzê te¿ szkolenia ze standaryzacji us³ug spo³ecznych,
tworzenia federacji organizacji pozarz¹dowych, a od kilku lat specjalizujê siê
w budowaniu partnerstw lokalnych.
Moja rola trenera jest cile zwi¹zana z tym, co robiê jako pracownik organizacji
wsparcia  Stowarzyszenia BORIS. Oferujemy organizacjom d³ugofalow¹ pracê,
gdzie jednym z elementów procesu s¹ szkolenia. Prowadzê te¿ szkolenia na zamówienia zewnêtrze.
Kto uczestniczy w twoich szkoleniach?
To zale¿y. Gdy prowadzê szkolenia z budowania partnerstw w ramach stowarzyszenia BORIS  uczestnicz¹ w nich grupy objête d³ugofalowym wsparciem.
W takiej grupie znajduj¹ siê przedstawiciele administracji i organizacji pozarz¹dowych.
Jeli robiê jednorazowe szkolenie, to czêsto dla grupy jednorodnej, np. dla samych
pracowników orodków pomocy spo³ecznej lub dla samych liderów organizacji.
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W jakiej roli wystêpujesz, prowadz¹c szkolenie?
Prowadzê tzw. twarde szkolenia, gdzie wa¿ne s¹: wiedza, informacja oraz  co
siê z tym wi¹¿e  umiejêtnoci. Wydaje mi siê, ¿e mam taki styl ekspercki  prowadz¹c
szkolenie, nie wchodzê zbyt g³êboko w kontakt z grup¹. Poza tym nie szkolê z rzeczy,
których nigdy nie próbowa³em w ¿yciu. Mam za sob¹ du¿y baga¿ dowiadczeñ i to,
co wypracowujê, realizuj¹c projekty, potem obracam w szkolenie. Nigdy odwrotnie.
A jak zmiêkczasz swoje szkolenia?
Warsztat mam taki, jak wiêkszoæ trenerów  praca w ma³ych grupach, dyskusje, prezentacje uczestników, odgrywanie ról. Nie robiê slajdowiska. Czasem
wprowadzam elementy aktywne, rysowanie czy pantomimê.
Pracujesz przez d³u¿szy czas z jedn¹ grup¹. Jak to wp³ywa na styl
pracy?
Na pewno zmieniaj¹ siê relacje miêdzy trenerem a grup¹. Grupa pracuje te¿
miêdzy szkoleniami. Dlatego ró¿ne kwestie pojawiaj¹ siê na bie¿¹co. Wtedy jestem
postrzegany bardziej jako facylitator takiego procesu, czyli osoba, która wspiera
grupê w rozwi¹zywaniu problemu. Staram siê niczego nie narzucaæ. Grupa wypracowuje co, co jest oparte i o ich ¿ycie, i potrzeby. Nie przygotowujê te¿ z góry
¿adnych gotowych przyk³adów. Szukam ich wród uczestników grup. Pracuj¹c
w mniejszych zespo³ach, proszê, aby jedna osoba przedstawi³a swój przypadek,
a reszta pomaga jej opracowywaæ strategiê. Nie staram siê przypodobaæ na si³ê,
tylko wejæ w³anie w ten styl ekspercki. Zwracam uwagê na relacje w grupie, ale
nie za mocno. Wiem, ¿e na wszystko jest czas. Wolê, gdy grupa zainspiruje siê jakim
tematem i zaczyna z nim pracowaæ. Uczestnicy spotykaj¹ siê i za ka¿dym razem
pog³êbiaj¹ relacje. I wtedy pe³niê rolê sojusznika zewnêtrznego  facylitatora.
Czy na tym etapie pojawiaj¹ siê jakie trudnoci?
Nie mam takich obserwacji. Wrêcz przeciwnie, mam wra¿enie, ¿e te rodowiska
oczekuj¹ takiego rodzaju pracy, która daje czas na autorefleksjê. Staram siê nie
przeci¹¿aæ programu informacjami. Uczestnicy to dojrzali ludzie. Ka¿dy cz³owiek
ma takie szufladki w g³owie, w których porz¹dkuje informacje. Lubiê pokazywaæ
ludziom jakie zjawisko poprzez ró¿ne schematy. W czasie szkolenia zajmujemy siê
ró¿nymi fragmentami tego zjawiska, po to aby na koñcu uczestnicy umieli je do
siebie dopasowaæ. To buduje strukturê mylenia.
A jak sobie radzisz z wyzwaniami, które wi¹¿¹ siê z procesem
grupowym?
Ma³o wchodzê w to, co siê dzieje w grupie. Mylê, ¿e ma to zwi¹zek z moj¹
osobowoci¹. Poza tym nie mam wykszta³cenia psychologicznego  jestem politologiem. Wydaje mi siê, ¿e czasem niektórzy trenerzy zbyt mocno wchodz¹ w grupê.
W efekcie odchodz¹ od merytoryki i pracuj¹ wy³¹cznie na procesie grupowym. Robi¹
stop klatki, sprawdzaj¹, co siê zadzia³o miêdzy uczestnikami, jaki pojawi³ siê problem. Ja siê tym nie zajmuje, nie mam takich umiejêtnoci, nie le¿y to w mojej naturze.
Mimo to w³aciwie nie zdarzaj¹ siê sytuacje konfliktowe miêdzy moimi uczestnikami.
Przypominam sobie jedn¹, mo¿e dwie takie sytuacje. By³y to szkolenia, które
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Czasem rol¹ trenera nie jest dawanie odpowiedzi czy szukanie odpowiedzi
w grupie, ale postawienie pytania, z którym uczestnicy zostan¹.

prowadzi³em z drugim trenerem. To s¹ fajne sytuacje, gdy ja  trochê belfer, trochê
z poz¹ eksperta  prowadzê szkolenie z kim, kto pracuje na relacjach. Wzajemnie
siê wtedy uczymy. Pamiêtam, jak na jednym szkoleniu powstrzyma³em takiego trenera przed wejciem w konflikt miêdzy uczestnikami, a po pewnym czasie dosta³em
od niego informacjê zwrotn¹, ¿e to by³o dobre. Zostawienie grupy i zobaczenie,
czy to konflikt osobowociowy, czy merytoryczny, bardzo pomog³o w tej sytuacji.
Grupa sobie z tym poradzi³a, poniewa¿ ten konflikt nie zosta³ zindywidualizowany.
W oparciu o twoje dowiadczenia superwizyjne, z jakich elementów
warto budowaæ styl trenerski?
Zacznê od tego, ¿e moim zdaniem trenerów mo¿na podzieliæ na ró¿ne typy.
Najprostszy podzia³ to trener dobry i trener z³y. Trudno jednak tak od razu powiedzieæ, co to znaczy. S¹ trenerzy, którzy uzyskuj¹ bardzo dobre oceny, ludzie lubi¹
braæ udzia³ w ich szkoleniach, ale potem okazuje siê, ¿e zdobyt¹ wiedzê trudno jest
im zastosowaæ. Podoba³o im siê, bo mi³o spêdzili czas, nawet czego dowiedzieli siê
o sobie, ale temat by³ zupe³nie inny. I tu rodzi siê pytanie, czy ten trener jest dobry,
czy z³y? I jest drugi typ trenera  trener powolny, który lubi czasem przynudziæ, daæ
jaki wyk³ad  ale odpowiada na potrzeby ludzi. Który trener jest dobry, a który z³y?
Jeli chodzi o to, z czego mo¿e korzystaæ trener, buduj¹c swój styl, to po pierwsze
takim workiem bez dna jest codzienna praca. Nie musimy szukaæ anegdot
w ksi¹¿kach, czerpiemy je z w³asnego ¿ycia zawodowego. Drugi zasób to mentorzy  osoby, które zrobi³y na nas wra¿enie, a ich styl nam siê podoba. Podpatrujemy i uczymy siê od nich. Trzecim, najwa¿niejszym elementem jest osobowoæ. To
jest najg³êbsze zaplecze. Jeli siêgniemy do klasycznego podzia³u osobowoci  na
sangwinika, flegmatyka, romantyka i choleryka  to ka¿dy z nas w jakiej grupie siê
mieci. S¹ trenerzy bardziej introwertyczni lub bardziej otwarci. Osobowoæ jest najwiêkszym zapleczem stylu trenerskiego. Do tego dochodz¹ osobiste dowiad-czenia
 czy kto by³ akceptowany w rodzinie, w rodowisku rówieniczym. S¹ trenerzy,
którzy mieli zrównowa¿one dzieciñstwo  oni nie czuj¹ przymusu przypodobania
siê grupie. S¹ te¿ trenerzy, którzy szukaj¹ akceptacji w ka¿dej grupie, w jakiej siê
znajd¹, tak¿e w grupie szkoleniowej.
A czy jest jaki typ osobowoci, który decyduje o tym, ¿e kto nie
powinien byæ trenerem?
Ka¿dy mo¿e byæ trenerem, tylko musi trafiæ w swój temat, a z tematem w grupê,
która zaakceptuje jego styl i osobowoæ. Moim ulubionym przyk³adem s¹ szkolenia
BHP. S¹ ró¿ni trenerzy z ró¿nych firm. Przychodzi, przyk³adowo, by³y wojskowy,
który przepracowa³ trzydzieci lat, a na emeryturze prowadzi szkolenia. Prezentuje
klasyczn¹ such¹ bu³ê. Albo  przychodzi mê¿czyzna oko³o czterdziestki, przynosi
laptopa, wywietla filmy z internetu, prowadzi gry, opowiada anegdoty, przy okazji
przemycaj¹c konieczn¹ wiedzê. Dziêki temu nieatrakcyjne treci, typu: gdzie powiesiæ ganicê, staj¹ siê ciekawsze. Wiêc okazuje siê, ¿e mo¿na o wszystkim mówiæ ciekawie. Ale ten pan  by³y wojskowy  te¿ mo¿e byæ bardzo dobrze oceniany i mieæ
du¿o zleceñ. Pamiêtajmy o tym, ¿e aktywne metody szkoleniowe to dla wielu osób
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ci¹gle nowoæ. W latach 90-tych uczestnicy przyje¿d¿ali na szkolenia z pytaniem: to
gdzie odbywa siê ta kursokonferencja? i ka¿dy zajmowa³ swoj¹ ³awkê. Jest du¿o
rodowisk, gdzie pan wyk³adaj¹cy po wojskowemu jest potrzebny.
Szko³y trenerskie prze¿ywaj¹ oblê¿enie. Sk¹d twoim zdaniem taka
popularnoæ tego zawodu?
Pewnie ludziom siê wydaje, ¿e jest to ³atwy pieni¹dz. S¹ ró¿ne rodowiska,
z których ci trenerzy siê wywodz¹. S¹ klasyczni freelanserzy, którzy nie s¹ zwi¹zani
z ¿adnym zespo³em. Ale s¹ te¿ trenerzy, którzy lata pracowali w organizacjach
pozarz¹dowych. Staj¹ siê trenerami po to, aby lepiej pracowaæ z grupami, realizuj¹c
dalej cele spo³eczne.
Czy III sektor potrzebuje nowych trenerów?
Zdecydowanie. Trener to pojêcie dosyæ pojemne i zawiera w sobie te¿ rolê animatora, facylitatora, moderatora. Chodzi ogólnie o pracê z grupami, a tê wiedzê
mo¿na wykorzystywaæ tak¿e poza szkoleniami. Brakuje nam ludzi, którzy kompetentnie prowadziliby spotkania w spo³ecznociach. Je¿eli nie prowadzi ich dobry
facylitator  to te spotkania nie przynosz¹ dobrych efektów. Naturalnym rodowiskiem, z którego wywodz¹ siê tacy moderatorzy, jest rodowisko trenerskie. Na trenerów ci¹gle jest zapotrzebowanie  80% funduszy europejskich zawiera w sobie
elementy edukacji doros³ych. Myl¹c o trenerach, nie mo¿na siê ograniczaæ do
samych organizacji. Jest administracja, s¹ wspólnoty s¹siedzkie  to te¿ s¹ potencjalni uczestnicy szkoleñ.
A czy styl znany z III sektora sprawdza siê w innych rodowiskach?
Kilka lat temu to by³o du¿e wyzwanie. Teraz ju¿ coraz trudniej znaleæ kogo,
kto nie by³ na szkoleniu prowadzonym metodami aktywnymi. Dosz³o to tego, ¿e taki
styl jest coraz mniej akceptowany, odbierany czasem w kategoriach pokazówki, za
któr¹ nie idzie wiedza. Ludzie musz¹ czuæ, ¿e to szkolenie jest po co, ¿e wyjd¹
z konkretnymi umiejêtnociami, a nie tylko atrakcyjnie spêdz¹ czas. Dlatego obecnie trzeba wywa¿yæ  jeli program jest zbyt prze³adowany æwiczeniami, które
maj¹ go uatrakcyjniæ, to na koñcu mo¿e zbrakn¹æ odpowiedzi na pytanie, gdzie
i jak uczestnik mo¿e wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê. Czasem rol¹ trenera nie jest dawanie odpowiedzi czy szukanie odpowiedzi w grupie, ale postawienie pytania,
z którym uczestnicy zostan¹. Widzê to szczególnie w grupach, z którymi pracujê
d³u¿ej. Efekty odczuwaj¹ dopiero po pewnym czasie  gdy wiedzê zastosuj¹
w realnym ¿yciu.
Czyli zmiany mo¿na obserwowaæ tylko podczas d³ugofalowej pracy?
Tak, wy³¹cznie. To jest te¿ odpowiedzialnoæ uczestników, nie mo¿na wszystkiego zrzucaæ na trenerów. Pamiêtam uczestnika, który kiedy powiedzia³: Ju¿ by³em
na kilku takich szkoleniach i nic. I tu rodzi siê pytanie, czy to by³y naprawdê z³e
szkolenia, czy temu uczestnikowi zabrak³o motywacji, aby usi¹æ z kartk¹ papieru
i zastanowiæ siê, co z tego wyniós³. To te¿ mo¿e byæ zadanie trenera. Zostawiæ dziesiêæ
minut, aby uczestnicy spisali, co ze szkolenia zamierzaj¹ u siebie wprowadziæ. Bo
mo¿na zebraæ oczekiwania, dawaæ z siebie wszystko i spotkaæ siê z ocen¹, ¿e szkolenie by³o ciekawe, ale nieu¿yteczne. A czasem wystarczy ta odrobina refleksji na
koniec.
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Bohdan Skrzypczak
Superwizor STOP, historyk, pedagog spo³eczny, prezes Centrum
Wspierania Aktywnoci Lokalnej w Warszawie. Autor, wspó³autor
publikacji i redaktor publikacji na temat spo³ecznoci lokalnych
(m.in. CAL jako metoda rozwoju spo³ecznoci lokalnych). Animuje,
wspiera, koordynuje projekty oraz pasjonuje siê wszelkim
wymiarami lokalnych przestrzeni.

Trenowanie poprzez zaanga¿owanie
Joanna Konieczna: Co, Twoim zdaniem, mo¿e zrobiæ trener dla
spo³ecznoci lokalnej?
Bohdan Skrzypczak: Zacznê od tego, ¿eby doprecyzowaæ, co rozumiem przez
pojêcie trener w spo³ecznoci lokalnej. Czy jest to osoba, która prowadzi jakie edukacyjne sytuacje, warsztaty, spotkania w spo³ecznoci lokalnej z mieszkañcami? Czy
raczej jest to osoba, która prowadzi warsztaty dla liderów ró¿nych spo³ecznoci,
ucz¹c ich, jak skutecznie dzia³aæ w spo³ecznoci lokalnej? To dla mnie s¹ dwie ró¿ne
sfery, obie wa¿ne. W moim dowiadczeniu w dzia³aniach patronowanych przez
STOP raczej mamy do czynienia z grup¹ osób, które prowadz¹ warsztaty i programy
edukacyjne dla liderów ró¿nych rodowisk, a mniej pracuj¹ w danym rodowisku
lokalnym.
Jak jest ró¿nica w pracy trenerów pracuj¹cych z liderami, a trenerami
wchodz¹cymi w spo³ecznoci lokalne?
Do STOP nale¿y spora grupa trenerów CAL, którzy s¹ tak¿e superwizorami,
i daje siê zauwa¿yæ i odczuæ, ¿e mamy ró¿ne podejcie  i do treningów, i szkoleñ
 ni¿ pozostali trenerzy. Co nas ró¿ni? Wydaje mi siê, ¿e my z CALu specjalizujemy
siê w obszarze aktywizacji spo³ecznoci, czyli bycia trenerem w spo³ecznoci
lokalnej. Mam takie wra¿enie, ¿e trenerzy, którzy realizuj¹ innego typu szkolenia,
skupiaj¹ siê mocno na samej sztuce warsztatu, procesie grupowym, na tym aby
dwu-, trzydniowe wydarzenie edukacyjne mia³o sens, uczestnicy wyszli zadowoleni, mieli poczucie uzyskanej wiedzy. To jest dla nich najwa¿niejsze. Natomiast
w gronie trenerów, którzy specjalizuj¹ siê w pracy dla spo³ecznoci lokalnej, te
wszystkie elementy te¿ s¹ wa¿ne, ale najistotniejsze jest to, co siê zmieni w tej
spo³ecznoci po naszej pracy.
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Czyli d³ugofalowy efekt?
Tak, i to powoduje te¿ inny rozk³ad akcentów w naszej pracy, prze³o¿enie punktów ciê¿koci do tej drugiej czêci, to jest pracy w samej spo³ecznoci. Mniej siê mo¿e
przyk³adamy do tego, jak sztuka edukacji ma byæ zrealizowana podczas warsztatów, tylko bardziej do tego, ¿eby stworzyæ tak¹ sytuacjê, która zmobilizuje ludzi do
podjêcia rzeczywistych dzia³añ. To mobilizowanie dzieje siê przede wszystkim poprzez dawanie w³asnego przyk³adu, a wiêc trenerzy w spo³ecznoci lokalnej
wiadcz¹ swoimi dokonaniami zawodowymi, ¿yciowymi i emocjonalnym
zaanga¿owaniem: Nam tak¿e na tym zale¿y. To jest o tyle prawdziwe, ¿e po pierwsze
nasze grono trenerów w zasadzie sk³ada siê z osób, które same s¹ liderami
spo³ecznoci lokalnej, animatorami, a obok tego uzyska³y kompetencje trenerskie,
edukacyjne i ucz¹ w ogromnej mierze, posi³kuj¹c siê w³asnym dowiadczeniem. A po
drugie ich te¿ to pasjonuje, nie do koñca wiêc stoj¹ z boku, czasami przestaj¹ towarzyszyæ i anga¿uj¹ siê, wchodz¹c w sprawy spo³ecznoci lokalnej. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e zaprzeczaj¹ sztuce trenera towarzysz¹cego procesowi. Mo¿na twierdziæ, ¿e to jest z³e, ¿e to odejcie od standardu trenerskiego, z³amanie go.
A jak ty uwa¿asz?
Wiêkszoæ osób, które pracuj¹ w mojej specjalnoci, tak w³anie robi, czasem
³amie standardy trenerskie i to w³anie w du¿ej mierze powoduje, ¿e odnosz¹ sukcesy, s¹ akceptowani, a uczestnicy ich szkoleñ, warsztatów s¹ zadowoleni. Dziêki
temu nawet stosunkowo krótkie przygotowanie trenerskie osoby, która jest mocno
przywi¹zana do relacji w spo³ecznoci lokalnej i posiada osobiste dowiadczenie
w tej materii, powoduje, ¿e potrafi ona zaraziæ entuzjazmem i wci¹gn¹æ uczestników w mylenie o rozwoju spo³ecznoci lokalnej.
Czyli trenerzy bardziej spe³niaj¹ rolê liderów?
Bardziej animatorów, definiuj¹c ich jako osoby, które potrafi¹ w³asnym
przyk³adem czy te¿ wiedz¹ zaanga¿owaæ innych do bycia liderami. Animator w du¿ej
mierze jest edukatorem, bo dzia³a poprzez tworzenie ró¿nych form edukacji: formalnej, nieformalnej, pozaformalnej, nie tylko warsztatowej. Posiada du¿¹ wiadomoæ tego, jak ludzie siê ucz¹ i ¿e nie dzieje siê to tylko na ró¿nych warsztatach,
kursach, ale podczas na przyk³ad wspólnej pracy. Gdy spotyka siê grupa osób i nad
czym pracuje, to ich wspólne dzia³anie, wymienianie siê refleksjami, poznawanie
innych punktów widzenia i sposobów dzia³ania powoduj¹, ¿e grupa siê uczy,
a animator na podstawie ich pracy, projektuje proces zmiany i edukacji.
Reasumuj¹c, wydaje mi siê, ¿e ten sposób podejcia jest bardzo dobrze przyjmowany i decyduje o skutecznoci wiêkszoci programów, które podejmuje CAL.
Czasami efekty s¹ wrêcz zaskakuj¹ce.
Czy mo¿esz podaæ taki pozytywny przyk³ad?
Wielu trenerów, tak¿e STOP-owych, by³o zaanga¿owanych w zesz³ym roku
w projekt Akademia Kobiet Aktywnych, realizowany w rodowiskach wiejskich.
Oceny uczestniczek warsztatów by³y bardzo wysokie, zbli¿a³y siê do maksymalnych,
bi³ z nich entuzjazm. To pokaza³o mi, ¿e kluczem do wysokiego ocenienia naszej
pracy przez odbiorców w tym rodowisku jest zaanga¿owanie animatorów i ich
odejcie od neutralnej pozycji, szczerego zaanga¿owania siê, stania siê jednym z,
bycia na jednej p³aszczynie z uczestnikami. To nie wynika tylko z gestów czy postawy
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Trenerzy ¿yj¹ tym, co siê dzieje w miejscach, z których pochodz¹ uczestnicy.
Czêsto ju¿ po skoñczeniu warsztatów dalej anga¿uj¹ siê we wspó³pracê
z uczestnikami, tworz¹c taki nieformalny coaching, utrzymuj¹c kontakt,
s³u¿¹c dalej bezp³atnie swoj¹ wiedz¹.
w czasie warsztatów. Trenerzy nie tylko siedz¹ do trzeciej w nocy i uk³adaj¹ strategiê pracy w danych rodowiskach  jak to ma miejsce w wielu innych zespo³ach
trenerskich  ale te¿ ¿yj¹ tym, co siê dzieje w miejscach, z których pochodz¹ uczestnicy. Czêsto ju¿ po skoñczeniu warsztatów dalej anga¿uj¹ siê we wspó³pracê z uczestnikami, tworz¹c taki nieformalny coaching, utrzymuj¹c kontakt, s³u¿¹c dalej
bezp³atnie swoj¹ wiedz¹. To jest silniejsze od nich i stwarza mnóstwo dodatkowej
pracy, bo ka¿de szkolenie oznacza kilka osób, które bêd¹ siê odzywaæ, aby uzyskaæ
takie lub inne wsparcie. To, moim zdaniem, bardzo odbiega od znanego powszechnie modelu pracy trenerskiej.
Czy mo¿na to robiæ inaczej, bardziej zwyczajnie, tradycyjnie, trenersko?
Ja osobicie odszed³em od praktyki, w tej chwili nie prowadzê dzia³alnoci
lokalnej. Natomiast prowadz¹c szkolenia, zdarza mi siê, ¿e zarzucam wiadomie
proces edukacyjny, a nawet gotów jestem przerwaæ zajêcia, aby usi¹æ i rozmawiaæ
o tym, co w danym rodowisku mo¿e siê zdarzyæ. Mo¿e dla niektórych to lekka przesada, ale ja wolê to, ni¿ kontynuowaæ proces, który by³ zaplanowany w konspekcie
i zrealizowaæ ile tam æwiczeñ edukacyjnych i je ³adnie omówiæ. I czasem trochê siê
tym martwiê, ale mnie po prostu ci¹gnie taka dzia³alnoæ. Rodzi siê te¿ pytanie, czy
takie podejcie jest specyficzne dla trenerów zwi¹zanych z rozwojem spo³ecznoci
lokalnych, czy dla programu CAL. Jest jeszcze jeden element zwi¹zany z tym zagadnieniem. Trenerzy CAL anga¿uj¹ siê w procesy d³ugofalowe, cykle warsztatów, które
s¹ roz³o¿one w czasie i maj¹ doprowadziæ do jakiej zmiany. Rzadko i z niechêci¹
anga¿ujemy siê w co, co ma byæ jednorazowym wydarzeniem edukacyjnym, które
nie jest w dodatku obudowane jakim pomys³em na to, jak dalej wspieraæ uczestników. Czyli: zrobisz fajne szkolenie, ludzie co z niego wynios¹, zrobi¹ co lub nie
zrobi¹ nic  nie przejmujemy siê tym. Wa¿ne jest, aby mieæ pomys³ na to, co siê
bêdzie dzia³o miêdzy szkoleniami, po szkoleniach, by ludzie nie zostali sami z now¹
wiedz¹ i z tym, co im siê zrodzi³o w g³owach podczas szkolenia.
Jak wygl¹da specyfika d³ugofalowych projektów CAL?
Dzia³alnoæ CAL ma w zasadzie w 100% charakter edukacyjny. Zak³adamy, ¿e
poprzez edukacjê mo¿na pobudziæ do aktywnoci spo³ecznej dane rodowisko
lokalne  miejscowoæ czy osiedle, W ten sposób motywujemy do rozwoju rozumianego jako zaanga¿owanie siê ludzi w dzia³ania tej spo³ecznoci. Jest bardzo
wiele organizacji, które edukuj¹ spo³ecznoci lokalne, ale g³ównie przekazuj¹ umiejêtnoci zdobywania grantów i grant w³anie staje siê stymulatorem aktywnoci. My
skupiamy siê tylko i wy³¹cznie na edukacji. Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e aby by³a ona
skuteczna, to musi sk³adaæ siê z kilku sta³ych elementów.
Mo¿esz je opisaæ?
Po pierwsze tworzymy sta³¹ grupê uczestników, najczêciej pochodz¹cych
z jednej instytucji. Niezbyt wierzymy w to, ¿e cz³owiek, który jest spo³ecznikiem
186

niezwi¹zanym z ¿adn¹ organizacj¹, bez zaplecza instytucjonalnego w pojedynkê
dokona zmiany, Owszem, on siê czego dowie, co zainicjuje, co tam siê zdarzy, ale
nie rozpocznie dzia³añ, które potrwaj¹ piêæ lat i bêd¹ robione systemowo  nie
systematycznie, a w³anie systemowo. St¹d najczêciej szukamy odbiorców naszych
projektów w instytucjach, a spo³eczników dokoptowujemy do tych grup. Czyli, jak
w grupie s¹ dwie osoby z orodka pomocy spo³ecznej, to mog¹ dojæ do niej liderzy
z lokalnej organizacji, mieszkañcy.
Póniej z tej instytucji wybieramy kogo, kto pracuje bezporednio
z mieszkañcami  chodzi do ludzi, organizuje festyny, spotkania etc., oraz kogo na
szczeblu kierowniczym, kto ma wp³yw na prawne rozwi¹zania, decyduje
o finansach, mo¿e organizowaæ przestrzeñ partnerstwa instytucjonalnego,
rozumian¹ jako przestrzeñ zapewniaj¹c¹ swobodê dzia³ania animatorowi czy pracownikowi dzia³aj¹cemu lokalnie.
Uczestnicy grupy szkoleniowej powinni pochodziæ z subregionu, np. czêci
województwa, po to ¿eby ludzie mogli siê wzajemnie wspieraæ. W grupie mniej
wiêcej 20-osobowej reprezentowane jest zazwyczaj siedem rodowisk, po trzy osoby z ka¿dego rodowiska.
Na szkolenia sk³adaj¹ siê warsztaty aktywne, u³o¿one w takiej sekwencji: najpierw pracujemy ze sob¹, naszymi motywacjami, potem z grup¹, z któr¹ dzia³amy,
potem mylimy o rodowisku, a na koñcu uczymy siê planowania projektowego
traktowanego jako poznanie narzêdzi. Czyli najpierw wzbudzamy ¿ar, potem tworzymy grupê, potem mylimy, jak planowane dzia³ania umiejscowiæ w rodowisku,
a potem dopiero poznajemy narzêdzia.
Wspomina³e wczeniej, ¿e istotne w Waszej pracy jest tak¿e to, co
siê dzieje miêdzy szkoleniami i po nich.
Szkoleniom edukacyjnym zawsze towarzysz¹ zadania domowe. Nasze projekty
s¹ roz³o¿one doæ luno w czasie, trwaj¹ najczêciej rok, dwa lata, a wiêc jest warsztat, potem miesi¹c, pó³tora na wdro¿enie wypracowanych podczas jego trwania
pomys³ów, potem nastêpny warsztat itd. I tu nie tylko chodzi o wdro¿enie  poznane
rzeczy musz¹ siê u³o¿yæ  i w g³owie, i w zespole. Mechanizm procesu, zachodz¹cy
podczas szkoleñ na sali, czy w grupie, jest tak¿e wa¿ny na naszych warsztatach, ale
zwracamy te¿ uwagê na ten drugi proces, roz³o¿ony na przyk³ad na rok, który
dzieje siê w rodowisku lokalnym. Wiedzê nabyt¹ na szkoleniu uczestnik przek³ada
na konkretne dzia³ania u siebie w instytucji, w rodowisku lokalnym i tam zachodz¹
analogiczne do warsztatowych procesy. Najpierw ludzie anga¿uj¹ siê, potem nastêpuje przera¿enie, ¿e za du¿o wziêli na siebie, potem wszystko zaczyna siê uk³adaæ
w ca³oæ i wspóln¹ pracê. Obserwujemy jeden i drugi proces. Zadania domowe
i odpytywanie z nich maj¹ na celu diagnozowanie, co siê dzieje w rodowisku lokalnym oraz wspieranie uczestników w procesie, który nie jest ³atwy. Czêsto okazuje
siê bowiem, ¿e na sali szkoleniowej wszystko wydaje siê proste, a w ¿yciu ju¿ tak nie
jest, bo trudno zaanga¿owaæ ludzi; okazuje siê, ¿e æwiczenia to jedno, a ¿ycie to
drugie. My staramy siê towarzyszyæ w tym i reagowaæ na takie sytuacje. Zadania
domowe to nie tyle element kontroli, ale bardziej pretekst do tego, aby móc ogl¹daæ
proces, który dzieje siê w rodowisku, analizowaæ informacje zwrotne ze rodowiska, dziêki którym mo¿na pracowaæ dalej.
Do tego dochodzi jeszcze nasz system szkoleñ wspieraj¹cych. Uczestnicy warsztatu to dwie-trzy osoby z danego rodowiska, a my dodatkowo oferujemy 
w zale¿noci od skali projektu  jedno albo dwa szkolenia, w których bierze udzia³
ca³y zespó³ tej instytucji, czyli ci wszyscy, którzy nie brali udzia³u w ca³ym cyklu szkoleniowym, tylko dowiaduj¹ siê od uczestników, co siê na nim dzia³o. Wspieramy
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w ten sposób uczestników szkolenia poprzez przeprowadzenie w ich rodowisku
jakiego wydarzenia edukacyjnego.
Czy po zakoñczeniu projektu odwiedzacie rodowiska, w których
Wasza praca przynios³a wymierny efekt? Inaczej: jak wygl¹da Wasz
proces ewaluacji?
W³anie, kolejnym elementem naszej pracy jest tak zwana wizyta studyjna. Jest
wyjazd do rodowiska, w którym co siê uda³o. W wizycie bierze udzia³ równie¿
lider procesu edukacyjnego. On towarzyszy grupie, ods³uchuje  i trenerów,
i uczestników  po czym szkicuje drogê, któr¹ oni id¹, i w którym miejscu aktualnie
siê znajduj¹. To on przeprowadza ewaluacjê ca³ego programu, która o tyle jest
specyficzna, ¿e mniej nas interesuje ocena tego, co siê na danym warsztacie zadzieje  tê te¿ robimy  ale bardziej pod k¹tem sponsora, którego interesuje, czy oceniono trenerów na 4 czy na 5. Nas bardziej interesuje, jak treci, które by³y podawane
na szkoleniu, adaptuj¹ siê w rodowisku lokalnym i co tam siê dzieje. O tym staramy
siê rozmawiaæ, ³¹cz¹c samo szkolenie z tym, co siê dzieje w rodowisku. Mo¿e teraz
przesadzam, ale z mojego punktu widzenia oceny szkolenia mog³yby byæ s³abe,
wa¿niejsze jest to, co siê zmieni w danym rodowisku. Zwykle jedno i drugie jest
dobre, ale gdybym mia³ wybieraæ, to wybra³bym drugi element.
Zapewne podczas Twojej pracy projektowej, z niektórych efektów
jeste dumny, a niektóre pomys³y, byæ mo¿e, nie wypali³y.
Teraz nie pracujê bezporednio z jakim konkretnym rodowiskiem, nie obserwujê jego rozwoju, wiêc od jakiego czasu jest mi trudno byæ pod wra¿eniem czego. Praktycznie ju¿ tego nie robiê, s³yszê tylko cudowne opowieci od innych, a to
ju¿ nie jest to samo. Powiem o generalnej zasadzie, która ci¹gle nam siê potwierdza, a wygl¹da nastêpuj¹co: wród uczestników szkolenia mamy permanentn¹
trójpolówkê, to znaczy jedna trzecia grupy rewelacyjnie sobie radzi, jedna trzecia
 dobrze, czasem co zrobi, ale nie wprowadza wymarzonej zmiany, a jedna trzecia
nic nie zrobi. Analizowalimy to zjawisko wielokrotnie i niezale¿nie od dobrej czy
z³ej rekrutacji, ci¹gle siê to powtarza. Ta trójpolówka to jeden z ubocznych efektów naszej pracy.
A dumny jestem z efektów, na które obecnie patrzê tylko globalnie. Na przyk³ad:
robilimy edukacyjn¹ czêæ poakcesyjnego programu Wsparcie Obszarów Wiejskich, polegaj¹c¹ na moderowaniu w blisko 500 miejscowociach strategii
rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Czyli to by³y warsztaty z mieszkañcami,
liderami spo³ecznoci, trzy do czterech warsztatów w jednej miejscowoci, po³o¿onej
najczêciej w gminie wiejskiej lub ma³omiasteczkowej, o najs³abszym poziomie rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego. To potê¿ne przedsiêwziêcie edukacyjne i robilimy je w stosunkowo krótkim czasie. Realizowali je trenerzy CAL i trenerzy zakontraktowani do tego zadania. Efektem by³y bardzo wysokie oceny uczestników,
rednia 4,7 na 5 w zasadzie we wszystkich wskanikach kompetencji, przydatnoci.
Ale to, co jest dla mnie wa¿ne i z czego jestem dumny, to to, ¿e uda³o siê wszêdzie
wytworzyæ podobny klimat wydarzenia edukacyjnego  dialogu z mieszkañcami.
Mimo ¿e robi³a to grupa ³¹cznie 70 osób, w tym oko³o 25 spoza CALu, przygotowana do tego na jednym, trzydniowym szkoleniu, a wszyscy weszli bardzo szybko w tê
sam¹ poetykê, w ten sam sposób podejcia do rodowisk lokalnych. Dziêki temu
wszyscy dostali ten sam produkt i ten sam poziom zaanga¿owania trenerów. By³o
dla mnie zaskakuj¹ce, ¿e w tak du¿ej skali mo¿na wytworzyæ podobn¹ jakoæ, ¿e
ró¿ne osoby bardzo szybko pod wp³ywem spotkania ze spo³ecznoci¹ lokaln¹ zaczê³y
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stosowaæ podobne podejcie. A to wszystko w realiach tematu: strategia
rozwi¹zywania problemów  wiêc omawiane by³y bardzo twarde procedury,
wszystko mia³o siê skoñczyæ opracowaniem gminnej strategii. Nie by³o to ³atwym
zadaniem.
Pewne procesy spo³ecznociowe trwaj¹ d³ugo, niezale¿nie od
tworzonych tam sytuacji edukacyjnych. Czy czas, który jest potrzebny
na wprowadzenie zmian, nie nadwyrê¿a Waszej trenerskiej
cierpliwoci?
Jest taka rzecz, która mnie zawsze napawa dum¹, ale i zaskakuje. Bo wiemy, ¿e
to, co my proponujemy, to jest proces animacyjny, roz³o¿ony w czasie. I rzeczywicie
tak jest. Bydgoszczanie, którzy byli na szkoleniu CAL trzy lata temu, teraz zrobili na
mega skalê to wszystko, co dziêki tym spotkaniom sobie uzmys³owili, uporz¹dkowali
lub poznali. To pokazuje, ¿e dane rodowisko musi siê dobrze zorganizowaæ,
przetrzeæ, czasami wystêpuj¹ zawirowania kadrowo-personalne, ale mijaj¹ dwa
lata i okazuje siê, ¿e s¹ gotowi. I nie jest to jednostkowy przypadek, w wielu rodowiskach tak siê dzieje. Po szkoleniach, czyli w okresie objêtym ewaluacj¹, co siê
dzieje, w rzeczywistoci codziennej z kolei tocz¹ siê wczeniej zaplanowane sprawy,
bo na przyk³ad trzeba rozliczyæ projekt, natomiast te prawdziwe efekty pojawiaj¹
siê czêsto dwa lata póniej. Ale pojawiaj¹ siê. I to przynosi najwiêksz¹ satysfakcjê,
a czasami nieco zaskakuje.
Czym siê kierujecie, zapraszaj¹c trenerów do wspó³pracy?
Przy rekrutacji trenerów, je¿eli siêgamy po osobê z zewnêtrz, to najczêciej jego
partnerem jest trener z CALu. I obojêtnie, czy trener z CALu odpowiedzialny jest za
proces, czy jest praktykiem, to podczas szkolenia jest on zawsze stra¿nikiem filozofii CAL.
Nie oceniamy tylko stricte kompetencji, tylko pewne podejcie, dowiadczenie
tych osób w dzia³alnoci na rzecz w³asnych spo³ecznoci  szczególnie cenimy takie
osoby. Szukamy te¿ rekomendacji. Zawsze te¿ wyjaniamy, o jaki typ zaanga¿owania
trenera nam chodzi, niezale¿nie od tego, co jest wpisane w umowie, bo wszystkiego nie da siê wpisaæ w umowie. I raczej staramy siê znaleæ takich ludzi, którzy
chc¹ z nami wspó³pracowaæ d³u¿ej, mog¹ nie wchodziæ bardzo g³êboko w zespó³
CALowski, ale chcemy, ¿eby nie czuli siê tam obco, przypadkowo. Prawie w ogóle
nie korzystamy z okazyjnych trenerów, którzy przyjad¹ raz, a potem znikaj¹. To siê
praktycznie nie zdarza, bo w CALu wa¿na jest poczucie wspólnego zmieniania wiata
 a tego nie da siê zrobiæ szybko. Na to potrzeba czasu.
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Edukacja w spo³ecznociach
lokalnych
Aleksandra Daszkowska-Kamiñska: Jakie szkolenia prowadzisz?
Pawe³ Jordan: Mylê, ¿e przechodzi³em jak¹ ewolucjê szkoleniow¹, któr¹ te¿
w du¿ym stopniu przechodzi³a moja organizacja, Stowarzyszenie BORIS. Najpierw
prowadzilimy g³ównie szkolenia wspieraj¹ce efektywnoæ dzia³ania organizacji
pozarz¹dowych, a w miarê up³ywu czasu zaczêlimy prowadziæ szkolenia i edukacjê
zwi¹zan¹ z aktywnoci¹ ludzi, z aktywnoci¹ spo³ecznoci lokalnych, z wolontariatem.
Co prawda, wolontariat pojawi³ siê doæ wczenie jako temat zwi¹zany z efektywnoci¹
organizacji pozarz¹dowej. A póniej, w miarê rozwoju Centrum Aktywnoci Lokalnej
czy samopomocy rodowiskowej, zwiêkszy³o siê tak¿e zainteresowanie mobilizowaniem ludzi, tworzeniem lokalnego partnerstwa, rozwojem spo³ecznoci lokalnej
czy samopomoc¹. To s¹ te tematy, z których teraz g³ównie szkolê  rzadko w obszarze
zarz¹dzania organizacj¹ pozarz¹dow¹. Oczywicie BORIS wci¹¿ prowadzi takie szkolenia, ale ja specjalizuje siê raczej w aktywizowaniu ludzi i spo³ecznoci.
Czym siê ró¿ni bycie trenerem trzeciego sektora od bycia trenerem
w spo³ecznociach lokalnych?
Ciekawe pytanie, choæ nie wiem, czy dobrze postawione, bo trzeba to widzieæ
na kilku p³aszczyznach. Jeli mylimy o edukacji dla rozwoju spo³ecznoci lokalnych,
to jest to edukacja ludzi, którzy s¹ czêci¹ tej spo³ecznoci i którzy maj¹ tê spo³ecznoæ
jako mobilizowaæ, o¿ywiaæ, niejako od rodka. Wydaje mi siê, ¿e dla takich ludzi
proces edukacyjny jest szalenie istotny. Natomiast jest jeszcze drugi poziom, edukacja w samej spo³ecznoci lokalnej. Chodzi o zaszczepienie pewnej myli edukacyjnej,
o to, aby ludzie chcieli siê uczyæ w szerokim tego s³owa znaczeniu, poznawaæ co
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nowego, ¿eby otworzyli siê na zmianê. To jest wy¿sza szko³a jazdy, bo dla wielu
spo³ecznoci nie jest to jeszcze w ¿aden sposób oczywiste. W wielu miejscach na
wiecie ludzie zrozumieli, ¿e edukacja od najm³odszych lat jest kluczem do rozwoju.
U nas to dopiero raczkuje, na razie bardziej mylimy o edukacji formalnej ni¿ nieformalnej.
Na czym polega Twój wk³ad w tê edukacjê?
Ja zajmuje siê edukacj¹ animatorów lub spo³ecznoci, grupy samopomocowej
czy partnerstwa. Nie zajmujê siê bezporednio edukacj¹ mieszkañców, chyba ¿e
tworz¹ oni partnerstwo lokalne. Edukujemy osoby, które póniej maj¹ wspieraæ
inne osoby. To innego rodzaju dzia³anie ni¿ w Wielkiej Brytanii czy Danii. Tam
funkcjonuj¹ szko³y ludowe, czyli powszechna edukacja doros³ych na poziomie lokalnym. U nas tego nie ma, a szkoda.
Czym ró¿ni³o siê uczenie lepszego zarz¹dzania cz³onków jednej
organizacji od pracy z ludmi, którzy nie s¹ jeszcze zrzeszeni
w ¿adnych ramach instytucjonalnych, nie s¹ zespo³em pracuj¹cym
w jednej organizacji pozarz¹dowej? Czym siê ró¿ni praca z tymi dwiema
grupami?
Na poziomie filozofii i wartoci  niczym. Dobrze siê pracuje z organizacjami
pozarz¹dowymi w sensie szkoleniowym wtedy, gdy mamy t¹ sam¹ podbudowê
aksjologiczn¹  poszanowanie uczestnika, jego podmiotowoci, zaanga¿owania. Tak
samo pracuje siê z osobami niezrzeszonymi. Inny jest tylko zakres szkolenia
z zarz¹dzania a inny z aktywizowania. Ró¿nicê natomiast widzê w pracy np. z orodkami pomocy spo³ecznej i organizacjami pozarz¹dowymi. Ucz¹c zarz¹dzania cz³onków
organizacji widzê, ¿e nawet jeli jaka informacja by³a dla nich zaskakuj¹ca, to jednak
ca³e podejcie by³o im w miarê bliskie. Natomiast zdarza siê, ¿e dla pracowników
orodków pomocy spo³ecznej przyjêcie proponowanego podczas szkolenia sposobu dzia³ania wymaga od nich zupe³nego przewartociowania sposobu mylenia,
kompletnej zmiany perspektywy widzenia. Wydaje mi siê, ¿e tutaj jest kolosalna ró¿nica.
Organizacja pozarz¹dowa raczej wie, po co jest, zna swoj¹ misjê. Pracuj¹c z ró¿nymi
instytucjami typu OPS w kierunku ich o¿ywiania, mobilizacji czy rozwoju spo³ecznoci
lokalnej, pokazujemy zupe³nie inn¹ perspektywê. Najczêstsz¹ reakcj¹ jest paniczny
strach: O co chodzi? Co to ma ze mn¹ wspólnego? Jestem zwyk³ym pracownikiem
socjalnym czy kierownikiem... Ja w ogóle nie mam szans siê do tego przymierzyæ, niby
ja mam byæ jakim animatorem? Najpierw pojawia siê bariera mentalna, lêk przed
zmian¹ postawy, przed zobaczeniem zupe³nie innego wiata Okazuje siê jednak, ¿e
rzeczywistoæ przedstawiana na szkoleniu nie jest abstrakcyjna, nie jest wydumana,
tylko inna, pe³na wyzwañ. Potem wracaj¹ do swojej spo³ecznoci, gdzie maj¹ wykonaæ pewne zadanie, przyj¹æ now¹ rolê, now¹ funkcjê, co dla wielu jest bardzo trudne.
Tak jak mówi³em, pierwsze szkolenie wywo³uje panikê i blady strach. Oczywicie stosujemy mechanizmy os³aniaj¹ce, wspieraj¹ce typu: zachêcanie do podejmowania
zmian ma³ymi krokami, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e nie od razu Kraków zbudowano
itd., ale jednak to jest zupe³nie inny wiat. Czyli z jednej strony mamy edukacjê, która
odbywa siê na szkoleniu, z drugiej strony mamy pewne dzia³ania, które odbywaj¹ siê
na poziomie lokalnym, które dla tych ludzi oznaczaj¹ kolejny poziom edukacji. Gdy
wracaj¹ na szkolenie, otrzymuj¹ wsparcie od grupy, które jest bardzo istotne.
Porównuj¹ swoje dowiadczenia z trenerami, omawiaj¹ trudnoci. Najwa¿niejsze,
aby to by³ d³ugofalowy pro-ces. Dla mnie fakt, ¿e kto siê boi, jest pozytywny, bo to
znaczy, ¿e to wzbudza w nim emocje. Jak siê kto nie boi, tzn. ¿e albo nie ma wyobra191

Aby osi¹gn¹æ trwa³¹ zmianê, nale¿y systematycznie pracowaæ i nastawiæ
siê, ¿e ten efekt dopiero bêdzie za jaki czas.

ni, albo go to nie obchodzi. Wtedy jest trudniej. Fakt, ¿e na pocz¹tku jest jaki opór,
trudnoæ, czasem nieufnoæ jest dobrym zjawiskiem, bo mo¿na z tym pracowaæ. Zmiana musi odbywaæ siê w uczestnikach, którzy zanim pomyl¹ o rozwoju spo³ecznoci
lokalnej, musz¹ najpierw pomyleæ o sobie. Bo przecie¿ to oni bêd¹ inicjatorami, oni
bêd¹ wspieraæ ten rozwój. Je¿eli uczestnicy w czasie szkoleñ siê nie rozwijaj¹, nie
odkryj¹ w sobie tych lêków, potencja³ów, mocnych czy s³abych stron, to trudno siê
spodziewaæ, ¿e bêd¹ umieli stworzyæ na poziomie lokalnym jak¹ now¹ jakoæ. Animatorzy, którzy najwiêcej osi¹gnêli w ró¿nych spo³ecznociach, najczêciej mówi¹, ¿e
to ich osobicie bardzo du¿o kosztowa³o, ¿e musieli wykonaæ du¿¹ pracê nad sob¹,
zmieniæ siê, przyjrzeæ siê sobie. Ten w¹tek osobistej zmiany jest wa¿ny, przekroczenia
czego, czego ka¿dy z nas siê boi, lêku przed omieszeniem.
S³owo szkolenie przesta³o byæ egzotyczne w spo³ecznociach
lokalnych. Szkol¹ siê wszyscy, od kobiet wiejskich po urzêdników. Czy
przyje¿d¿aj¹c, spotykacie siê z jakimi konkretnymi oczekiwaniami
uczestników, czy s¹ oni nastawieni na jak¹ okrelon¹ formê pracy?
Chyba nie. Rzeczywicie jest ju¿ trochê lepiej, ale jednak aktywne formy s¹ nadal
czêsto zaskakuj¹ce. To jest ca³y czas novum dla czêci uczestników. Zreszt¹ wolê
u¿ywaæ s³owa edukacja, bo szkolenia s¹ tylko elementem edukacji w naszym myleniu. Edukacj¹ jest te¿ ich dzia³anie w spo³ecznociach, gdy wracaj¹, to siê nad tym
zastanawiamy. Edukacj¹ dla mnie jest pewien proces, który zmierza do jakiej zmiany w nich, w ich spo³ecznociach, ale jest znacznie szerszym pojêciem ni¿ samo
szkolenie. Szkolenie jest tu takim bardzo silnym, mocnym narzêdziem, które jest osi¹,
krêgos³upem tego, na czym nadbudowujemy tê edukacjê, ale nie jest jedynym
narzêdziem.
Jakie wyzwania ³¹cz¹ siê z tak¹ d³ugofalow¹ wspó³prac¹?
Po pierwsze w podtrzymywaniu i wspieraniu uczestników w tym, ¿eby nie rezygnowali, nawet jeli nie ma szybkich, namacalnych efektów. To bywa trudne. Ludzie
chc¹ szybko widzieæ rezultaty, a akurat w myleniu o rozwoju spo³ecznoci lokalnych
nie jest to adekwatne, bo nawet jeli co siê uda szybko osi¹gn¹æ, to nie ma to
¿adnego wp³ywu na podniesienie jakoci wspó³pracy w rodowisku. Aby osi¹gn¹æ
trwa³¹ zmianê, nale¿y systematycznie pracowaæ i nastawiæ siê, ¿e ten efekt dopiero
bêdzie za jaki czas.
Tworzenie grupy edukatorów czy szkoleniowców, którzy siê na tym znaj¹, te¿
jest wa¿nym wyzwaniem. ¯eby oni zara¿ali ludzi do dzia³ania. Bo szkoleniowiec jest
te¿ w pewien sposób misjonarzem. Ludzie maj¹ du¿o w¹tpliwoci, szkoleniowiec
czêsto musi umieæ przekonaæ, ¿e warto. Tworzy siê sieæ ludzi, którzy wierz¹ w podobne wartoci.
Co wy postrzegacie jako zmianê, a co jest zmian¹ dla uczestników?
Jeli chodzi o uczestników, to ich postrzeganie zmiany zale¿y od tego, na jakim
poziomie edukacji siê znajduj¹. Dla mnie istotna jest zmiana status quo w tej
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spo³ecznoci, ¿e s¹ jakie nowe fakty, nowe relacje, nowe partnerstwo, nowe grupy,
nowa edukacja. Mylê, ¿e ludzie widz¹ tê zmianê na ró¿nym poziomie. Na pocz¹tku
w ogóle s¹ oszo³omieni, póniej odkrywaj¹, ¿e zmienili sposób mylenia, póniej
zaczynaj¹ myleæ o swoim rodowisku w g³êbszy sposób. Wiêc zmiany s¹ stopniowalne, najpierw ja, póniej  je¿eli jest jaka instytucja  to instytucja, póniej dopiero rodowisko. Pokazujemy pewne narzêdzia, ale te¿ i pewn¹ filozofiê, bo to jest
najwa¿niejsze. Oczywicie ludzie pragn¹, aby pokazaæ im jaki wzorzec i by mogli
go naladowaæ. Co oczywicie jest z³udne. Z jednej strony du¿o jest dobrych praktyk, ale ka¿dy uczestnik musi jako do nich dojæ na swój sposób i mam nadzieje, ¿e
w takim ostatecznym rozrachunku uczestnicy dostrzegaj¹ zmianê podobnie do nas.
Po jakim czasie, gdy du¿o wa¿nych rzeczy uda³o siê dokonaæ to mówi¹ ¿artem: co
wy nam zrobilicie? Wielu mówi, ¿e to te¿ bardzo zmieni³o ich ¿ycie, ta inna perspektywa dzia³ania, mylenia. Przyznaj¹ to z westchnieniem, ale i z satysfakcj¹.
A jak wygl¹da moment zakoñczenia wspó³pracy? Czy okrelaj¹ go jakie
ramy czasowe, czy dojcie do jakiego etapu?
Dla nas, w BORISie, CALu wa¿ne jest, ¿eby nie koñczyæ. Ale oczywicie zmniejsza
siê intensywnoæ wspó³pracy. Zawsze wiedz¹, gdzie nas znaleæ. Czêsto proponujemy ró¿ne inne nasze us³ugi. W zasadzie to mo¿na by by³o non stop jedziæ, bo
ludzie s¹ chêtni. Intensywny etap pomylany jest na dwa lata. Pierwszy rok to etap
podstawowy, póniej drugi  zaawansowany. Czêsto te efekty dopiero przychodz¹
w drugim roku. Teraz te¿ mylimy o tym, aby stworzyæ takie wsparcie dla animatorów po pewnym czasie, troszkê bardziej zaawansowane. Maj¹ ju¿ swoje dowiadczenia, a teraz trzeba ich dodatkowo wzmocniæ szkoleniami.
A jeli chodzi o Twoj¹ pracê, to gdzie szukasz inspiracji, w jaki sposób
pracujesz nad warsztatem?
Moim zasobem jest silny zespó³. Jestem silnie zwi¹zany ze stowarzyszeniem BORIS,
CAL i z Centrum Wolontariatu. Zdarza mi siê, ¿e muszê przygotowywaæ ró¿ne
pomys³y czy te¿ ró¿ne modu³y szkoleniowe i szkolenia i wtedy muszê poszukaæ inspiracji.
Czego dotycz¹ tê nowe pomys³y?
Bêdziemy teraz pracowaæ nad pomys³em na ca³ociowy system edukacyjny, bo
siê zg³osi³y rodowiskowe domy pomocy i byæ mo¿e bêdziemy tworzyæ takie
d³ugofalowe szkolenia dla tego rodowiska. Z zespo³em CAL przygotowujemy
Akademiê Inicjatyw S¹siedzkich w Warszawie. Tu w Warszawie chcemy stworzyæ
takie konsorcjum edukacyjne wokó³ tej akademii. Ci¹gle szukam skutecznych
sposobów wzmacniania lokalnych spo³ecznoci, a szkolenia s¹ jedn¹ z wa¿niejszych
rzeczy. Na ich bazie mo¿na wiele rzeczy budowaæ.
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Zarz¹dzanie ró¿norodnoci¹
to kompetencja trenerska
Joanna Konieczna: Ró¿norodnoæ w jednoci, jednoæ w ró¿norodnoci
 jak rozwinê³aby, moim zdaniem adekwatne do tematu naszej
rozmowy, has³o hinduskiego filozofa Jiddu Krishnamurtiego
w odniesieniu do swoich dowiadczeñ szkoleniowych?
Katarzyna Sekutowicz: Wed³ug mnie podstaw¹ procesu edukacji jest budowanie na ró¿norodnoci. Zarówno ró¿norodnoci metod szkoleniowych, jak
i osób uczestnicz¹cych w zajêciach, ich dowiadczeñ, pogl¹dów, perspektyw widzenia rzeczywistoci.
Ró¿norodnoæ jest podstaw¹ sytuacji edukacyjnej. Wiele czynników ma wp³yw na
skutecznoæ procesu edukacji. Wród nich s¹ te¿ relacje z innymi ludmi. Cz³owiek jako
istota spo³eczna uczy siê w relacji z innymi ludmi, poprzez uczestniczenie w sytuacjach
spo³ecznych. W grupie homogenicznej uczenie siê jest ograniczone, bowiem uczestnicy i uczestniczki nie mog¹ konfrontowaæ swoich opinii i pogl¹dów z innymi, ró¿nymi
od swoich, pogl¹dami i dowiadczeniami, a co za tym idzie jest mniejsza szansa, ¿e
zobacz¹ co nowego, ¿e otworz¹ siê dla nich nowe obszary do refleksji. Widzê pewien
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dylemat praktyczny: poniewa¿ grupê ró¿norodn¹ uwa¿a siê za trudniejsz¹ do prowadzenia na szkoleniu, wiêc trenerzy d¹¿¹ do tego, aby mieæ grupy homogeniczne 
ludzi o podobnym poziomie wiedzy, umiejêtnoci i dowiadczeñ.
Równie¿ osoby uczestnicz¹ce w zajêciach czêsto twierdz¹, ¿e wol¹ uczyæ siê
w grupie jednorodnej. Wówczas poziom wiedzy i dowiadczenia jest zbli¿ony
i osoba prowadz¹ca mo¿e zrobiæ wiêcej, iæ szybciej z materia³em, wiêcej treci
przekazaæ, lepiej dostosowaæ te treci do potrzeb, realiów dzia³ania uczestników
i uczestniczek.
W takim razie co mamy robiæ jako trenerzy? Czy zgodnie
z oczekiwania-mi szukaæ wartoci w szkoleniach prowadzonych
w jednorodnej gru-pie? Czy jednak d¹¿yæ do ró¿norodnoci?
Mylê, ¿e klucz le¿y w tym, jaki stawiamy sobie cel szkolenia i czym dla nas jest
proces edukacji. Czy jest to przekazywanie wiedzy, rozumianej jako informacja, czy
te¿ przekazywanie umiejêtnoci odkrywania i porz¹dkowania wiedzy  wówczas
celem edukacji jest proces grupowy, a nie tylko przekazanie informacji. A byæ mo¿e
celem jest zmiana postaw lub pog³êbienie wiadomoci na temat siebie lub innych.
Ka¿demu z tych celów bêdzie przyporz¹dkowane inne spojrzenie na ró¿norodnoæ.
Jednorodnoæ grupy pod k¹tem wiedzy i umiejêtnoci na pewno u³atwia proces
edukacji rozumiany jako przekaz informacji. W STOP dominuj¹cy jest nurt mylenia
o edukacji jako o zmianie na poziomie wiedzy, umiejêtnoci i postaw. W takiej sytuacji w grupie jednorodnej proces uczenia siê bêdzie ubo¿szy ni¿ w grupie
ró¿norodnej, w której cieraj¹ siê ró¿ne punkty widzenia.
Jeli przyjmiemy, ¿e ludzie po prostu s¹ ró¿ni i nie ma dwóch takich samych osób,
wtedy rozmawiamy o czym, co nie jest wyborem prowadz¹cego. Wtedy pytanie
nie brzmi: czy grupa jednorodna, czy ró¿norodna, lecz jak sobie radziæ
z ró¿norodnoci¹, która wystêpuje zawsze, i czy istnieje jaki próg ró¿norodnoci
optymalny dla skutecznego uczenia siê?
Jako osoby prowadz¹ce lub organizuj¹ce szkolenia mamy znacz¹cy wp³yw na
poziom ró¿norodnoci uczestnicz¹cych w nich osób. Mamy wp³yw na to, czy na
szkoleniach pojawi¹ siê osoby z grup marginalizowanych, jak np. osoby
niepe³nosprawne czy pochodzenia romskiego, których obecnoæ na szkoleniach
jest, jak powszechnie widaæ, rzadsza. Ró¿norodna pod wzglêdem dowiadczeñ
grupa to wyzwanie dla osoby prowadz¹cej. Sposób radzenia sobie przez trenera
czy trenerkê z ró¿norodnym definiowaniem rzeczywistoci, wynikaj¹cym z ró¿nych
dowiadczeñ osób w grupie, wp³ywa na zachowania ludzi w grupie, buduje proces edukacji lub go hamuje, gdy w grupie narasta opór.
Opór to wa¿na faza dla grupy, z której grupa przechodzi do budowania konstruktywnych wartoci.
To prawda, o ile osoba prowadz¹ca umie poradziæ sobie z t¹ sytuacj¹.
Ró¿norodnoæ grupy mo¿e staæ siê przyczyn¹ dodatkowego oporu w stosunku do
innoci. Mo¿e on byæ dwojaki  albo opór innych osób uczestnicz¹cych w grupie do
tzw. obcego, czyli kogo, kto jest inny, albo opór osoby z grupy mniejszociowej,
zwi¹zany z nierównym jej traktowaniem przez prowadz¹cego lub grupê.
Tutaj rozmawiamy o sytuacji, w której zachowania osoby prowadz¹cej obni¿aj¹
poczucie bezpieczeñstwa, co w konsekwencji prowadzi do oporu czêci grupy
wobec trenerki lub trenera.
Zachowania te mog¹ byæ ró¿ne, na przyk³ad oceniaj¹ce, zwi¹zane z nierównym
traktowaniem osób w grupie. Poczucie bezpieczeñstwa uczestników obni¿a tak¿e
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brak reakcji trenera lub trenerki, a w³aciwie ich interwencji, w sytuacji gdy w grupie pojawiaj¹ siê pogl¹dy, które stanowi¹ naruszenie poszanowania godnoci, praw
cz³owieka. Jeli trener czy trenerka maj¹ wiadomoæ mechanizmu dyskryminacji
i s¹ przekonani o jego destruktywnej sile, a tak¿e jeli posiadaj¹ wiedzê i umiejêtnoæ
w³aciwego postêpowania w takiej sytuacji, to wówczas bêd¹ pracowali z grup¹
nad tym, co siê dzieje. I praca z oporem zwi¹zanym z reakcj¹ na innoæ mo¿e staæ
siê du¿¹ wartoci¹ dodan¹ podczas szkolenia.
Chcê przez to powiedzieæ, ¿e my jako osoby prowadz¹ce nie tylko same nie
powinnymy zachowywaæ siê w sposób naruszaj¹cy równoæ, ale tak¿e powinnimy
reagowaæ na naruszanie zasady równoci przez innych, bo modelujemy zachowania uczestników i uczestniczek szkoleñ. Bêd¹c wiadkami takich sytuacji i nie
reaguj¹c na nie, stajemy po stronie sprawcy, a w przeciwdzia³aniu dyskryminacji
rola wiadka jest kluczowa, bo to on ma si³ê, a w naszym przypadku i w³adzê, aby
przeciwdzia³aæ dyskryminacji.
Poruszy³a wa¿n¹ kwestiê  jak traktowaæ pogl¹dy i zachowania
nieakceptowane spo³ecznie?
Sprawa jest jednoznaczna, gdy mamy do czynienia z zachowaniami
dyskryminuj¹cymi podczas zajêæ. W takich sytuacjach osoba prowadz¹ca powinna
zawsze interweniowaæ. Dyskryminacja jest bowiem niezgodna z prawem.
Trudniejsza, przynajmniej dla mnie, jest kwestia, gdy mamy do czynienia z przekonaniami. Ka¿dy ma prawo do swoich przekonañ. Dok¹d one pozostaj¹
niewypowiedziane, to jest to sprawa danej osoby  o ile nie jest to warsztat dotycz¹cy
pracy na przekonaniach. W momencie gdy zostan¹ one wypowiedziane, staj¹ siê
ju¿ zachowaniem. Jeli s¹ to pogl¹dy, które obra¿aj¹ innych, s¹ dyskryminuj¹ce, to
s¹ sprzeczne prawem. Czasem jednak, a nawet czêciej, to s¹ wypowiedzi, które
trudno nazwaæ niezgodne z prawem, natomiast s¹ one niezgodne z zasad¹ poszanowania praw i godnoci drugiego cz³owieka, np.: Co siê tak miotasz, jak ¯yd po
pustym sklepie czy Gadasz jak baba.
W takim przypadku podstaw¹ do interwencji powinien byæ kontrakt  zasady
pracy wypracowywane wspólnie z grup¹  zawarty na pocz¹tku szkolenia. Na ogó³
pojawiaj¹ siê w nim zapisy o wzajemnym szacunku lub niestosowaniu agresji. Dlatego ta czêæ szkolenia, czyli formowanie kontraktu, jest wed³ug mnie tak wa¿na
w myleniu o ró¿norodnoci i poszanowaniu ró¿nic na szkoleniu. Zakrela granice
i stanowi rodek profilaktyczny.
Istnieje kodeks etyczny STOP, do którego trener mo¿e siê odwo³aæ.
Czy widzisz tu szanse na rozwi¹zanie powy¿szego problemu?
Kodeks reguluje postawê trenerów i trenerek STOP, ale nie osób
uczestnicz¹cych w szkoleniach. Zreszt¹ w tym akurat obszarze wydaje mi siê, ¿e
Kodeks wymaga modyfikacji. Jest w nim zapis mówi¹cy, ¿e pkt 1. {trener} Okazuje
szacunek wobec pogl¹dów, postaw, przekonañ i wartoci uczestników szkoleñ
oraz innych trene-rów. Nie podejmuje siê zadañ, w których nie by³oby to mo¿liwe.
Oczywicie, jeli jestem poproszona o szkolenie dla organizacji, której wartoci s¹
sprzeczne z moimi, to mogê, a nawet powinnam, nie podejmowaæ siê takiego
zadania. Ale co zrobiæ, gdy takie wartoci i pogl¹dy ujawni¹ siê na szkoleniu? Byæ
mo¿e warto uzupe³niæ ten zapis o formu³ê szacunek wobec..., o ile nie s¹ one
niezgodne z prawem oraz dodaæ punkt obliguj¹cy do przeciwdzia³ania dyskryminacji na szkoleniach.
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Kwestia ró¿norodnoci na szkoleniach jest czêsto uto¿samiania
z warsztatami o tematyce antydyskryminacyjnej. Czy s³usznie?
Ró¿norodnoæ nie jest tylko domen¹ warsztatów antydyskryminacyjnych, takie
wra¿enie by³oby fa³szywe. Ró¿norodnoæ ma wiele wymiarów, pocz¹wszy od zapewnienia równoci osobom uczestnicz¹cym, poprzez docenianie ró¿nic i budowanie wzajemnego szacunku, a¿ po zarz¹dzanie ró¿norodnoci¹, a wiêc wiadome
czerpanie korzyci z ró¿norodnoci. Praca z ró¿norodnoci¹ we wszystkich wymiarach jest elementem kompetencji trenerskich, takim samym jak na przyk³ad
zarz¹dzanie procesem uczenia czy stosowanie cyklu Kolba.
Jakie wymieni³aby
ró¿norodnoci¹?

tematy

szkoleñ,

które

s³u¿¹

zarz¹dzaniu

Na pewno szkolenia z zarz¹dzania ró¿norodnoci¹, równociowe, mówi¹ce
o zapisach prawnych, np. w Kodeksie Pracy, zapewniaj¹cych równoæ szans. Tak¿e
treningi antydyskryminacyjne, które daj¹ szansê przyjrzenia siê swojej postawie,
reakcjom i emocjom wobec innoci oraz szkolenia polegaj¹ce m.in. na uwiadamianiu ludziom ró¿nych wymiarów funkcjonowania jednostki. Klucz do wiadomego
wykorzystywania ró¿norodnoci le¿y moim zdaniem w ludzkich przekonaniach, ale
dojæ do zmiany tych przekonañ mo¿na bardzo ró¿nymi drogami.
Czy kobiety i mê¿czyni naprawdê ró¿ni¹ siê w sposobach
komunikowania siê z otoczeniem i zarz¹dzaj¹ organizacj¹ w ró¿ny
sposób? A mo¿e to tylko mit?
Zale¿y jak rozumiesz pojêcie ró¿ni¹ siê. Jeli masz na myli pytanie, czy kobiety maj¹ wrodzony jaki schemat komunikowania siê, inny ni¿ mê¿czyni, to jest to
mit. Na pewno ró¿nice w strategiach komunikacji s¹ zauwa¿alne, ale wynikaj¹
one ze spo³ecznych oczekiwañ. Od kobiet oczekuje siê, ¿e bêd¹ wra¿liwe i empatyczne, a od mê¿czyzn, ¿e bêd¹ konsekwentni i logiczni. Czêsto wpadaj¹ oni
w tê samospe³niaj¹c¹ siê przepowiedniê  kobiety staraj¹ siê zarz¹dzaæ delikatnie, a mê¿czyni ¿elazn¹ rêk¹, wcale nie dlatego, ¿e maj¹ ku temu szczególne
predyspozycje. Psycholodzy nazywaj¹ to zjawisko internalizacj¹ stereotypów p³ci.
Ale mam poczucie, ¿e to siê zmienia i udaje nam siê wyrwaæ z tego schematu.
I wtedy okazuje siê, ¿e te ró¿nice nie istniej¹. Badania na temat p³ci pokaza³y, ¿e
kobiety i mê¿czyni zawsze bardziej ró¿ni¹ siê miêdzy osobami tej samej p³ci, ni¿
miêdzy p³ciami.
A czy trener i trenerka ro¿nie pracuj¹?
To jest analogiczna sytuacja. Inne s¹ oczekiwania od trenera i inne od trenerki.
I znów, albo wchodzimy w ten mechanizm, albo nie. Od mê¿czyzny w roli trenera
oczekuje siê, ¿e bêdzie kompetentny, stanowczy, uporz¹dkowany, logiczny, a od
kobiety w roli trenerki, ¿e bêdzie przyjacielska, buduj¹ca ciep³¹ atmosferê. Bra³am
ostatnio udzia³ w spotkaniu trenerskim, pierwszy warsztat mia³ byæ integracyjny,
wiêc wybrano do jego poprowadzenia dwie kobiety. Bo decydenci uwa¿ali, ¿e
mê¿czyznom nie uda siê zintegrowaæ ludzi tak dobrze jak kobietom, stworzyæ
¿yczliw¹ i ciep³¹ atmosferê. Takie stereotypowe mylenie jest krzywdz¹ce zarówno
dla kobiet, jak i dla mê¿czyzn. Oczywicie nie jest to prawda i albo dajemy siê w takie
widzenie wmanewrowaæ, albo nie.
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Zamawiaj¹cy czêsto wybieraj¹ osobê prowadz¹c¹ szkolenia ze wzglêdu
na p³eæ.
Ja siê rzadko spotykam z takimi sytuacjami, ale funkcjonuj¹ takie przekonania,
¿e jak grupê kobiec¹ bêdzie prowadzi³ mê¿czyzna, to panie bêd¹ mia³y wiêksz¹
motywacjê do pracy, a jak uczestnikami s¹ panowie, to szkolenie powinna prowadziæ kobieta. Jeli kto, zamawiaj¹c szkolenie, dobiera kadrê pod wzglêdem kryterium p³ci, kiedy nie ma to uzasadnienia merytorycznego, to mamy do czynienia
z dyskryminacj¹ ze wzglêdu na p³eæ. Warto te¿ na to zwracaæ uwagê podczas kontraktowania szkoleñ.
Jak okreli³aby ró¿norodnoæ
metodyce prowadzenia szkoleñ?

w podejciu

metodologicznym,

Jeden wymiar dotyczy ró¿nic w sposobie uczenia siê. Ludzie maj¹ ró¿ne style
uczenia siê i dlatego w procesie szkolenia stosujemy ró¿norodne, odwo³uj¹ce siê
do tej ró¿nicy metody edukacyjne. Innym wymiarem tego zagadnienia jest
wra¿liwoæ na mo¿liwoci i ograniczenia osób bior¹cych udzia³ w szkoleniu. Jest to
wa¿ne w kontekcie wieku uczestników i uczestniczek, czy na przyk³ad typu
niepe³nosprawnoci. Wa¿ne, aby stosowaæ takie metody pracy, a raczej techniki,
aby docieraæ do wszystkich osób uczestnicz¹cych i nie wykluczaæ nikogo z grupy.
To siê mo¿e przyk³adowo przek³adaæ na odpowiedni dobór æwiczeñ ruchowych
w grupie, w której s¹ osoby z niepe³nosprawnoci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ wykonanie
czêci z zadañ.
Porozmawiajmy o potrzebach osób dyskryminowanych, które maj¹
problemy typu: jak siê nie daæ dyskryminowaæ, gdzie szukaæ pomocy,
rozwi¹zañ, jak wyjæ z krêgu osób wykluczonych? Czy widzisz potrzebê
organizowania dla nich szkoleñ?
Wykraczamy trochê poza ró¿norodnoæ i wchodzimy w temat wzmacniania
grup dyskryminowanych czy defaworyzowanych. Generalnie odpowied brzmi:
oczywicie, ¿e tak. Powinno siê organizowaæ warsztaty wzmacniaj¹ce, pozwalaj¹ce
nabywaæ umiejêtnoci potrzebne do przekraczania granic wykluczenia, do walki
o swoje prawa. Ale uwa¿am, ¿e tak jak nie powinno siê budowaæ oddzielnych
toalet dla osób pe³no i niepe³nosprawnych, tylko tak je projektowaæ, ¿eby by³y
dostêpne dla wszystkich, tak samo nie widzê potrzeby, aby szkolenia z zakresu np.
pisania projektów prowadziæ oddzielnie na przyk³ad tylko dla osób wyznania
prawos³awnego.
Czym innym jest natomiast potrzeba zapewnienia takim osobom odpowiedniej dostêpnoci do takich szkoleñ funkcjonuj¹cych na otwartym rynku szkoleniowym czy umiejêtnoæ takiego formu³owania oferty, aby zachêca³a do udzia³u przedstawicieli i przedstawicielki ró¿nych grup, w tym tych, którym czêsto nie przyjdzie
do g³owy, ¿eby siê na takie szkolenie zg³osiæ, na przyk³ad z powodu s³abszej znajomoci jêzyka polskiego, jak to ma miejsce w przypadku migrantów. Tu jest pewien
problem i w tym przypadku organizowanie szkoleñ tylko dla danej grupy jest wskazane. Jest to tak zwane dzia³anie pozytywne, które jest tymczasowym rozwi¹zaniem,
maj¹cym na celu wyrównanie szans na tyle, aby grupy te mog³y w pe³ni uczestniczyæ w ogólnodostêpnej ofercie.
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...uwa¿am, ¿e tak jak nie powinno siê budowaæ oddzielnych toalet dla
osób pe³no i niepe³nosprawnych, tylko tak je projektowaæ, ¿eby by³y
dostêpne dla wszystkich, tak samo nie widzê potrzeby, aby szkolenia
z zakresu np. pisania projektów prowadziæ oddzielnie na przyk³ad tylko
dla osób wyznania prawos³awnego. Czym innym jest natomiast
potrzeba zapewnienia takim osobom odpowiedniej dostêpnoci do
takich szkoleñ...
Jak trener wp³ywa na zachowania uczestników w ró¿norodnej grupie?
Trochê ju¿ o tym by³a mowa. Trener czy trenerka swoj¹ postaw¹ na szkoleniu
modeluje zachowania osób uczestnicz¹cych. Je¿eli osoba prowadz¹ca bêdzie
przyk³adowo ró¿nicowa³a jêzyk pod k¹tem p³ci, czyli stosowa³a formy zarówno
¿eñskie jak i mêskie, to na ogó³ osoby, które rozumiej¹ znacznie takiego dzia³ania,
te¿ zaczn¹ je stosowaæ, a ci którzy nie rozumiej¹, irytuj¹ siê i mówi¹, ¿e ich to dra¿ni.
I wtedy zaczyna siê rozmowa na temat zarówno emocji, jak i znaczenia stosowania
jêzyka wra¿liwego na p³eæ. Je¿eli bêdziemy zwracali siê w stronê osoby niedos³ysz¹cej
i mówili wolno i wyranie, inne osoby te¿ zaczn¹ tak postêpowaæ.
A je¿eli osoba prowadz¹ca bêdzie siê mia³a z dowcipów seksistowskich lub
wrêcz sama je opowiada³a, to wprowadzi przyzwolenie na takie zachowanie na
zajêciach. Trzeba pamiêtaæ, ¿e niereagowanie na wykluczaj¹ce teksty, te¿ jest reakcj¹.
To te¿ modeluje, daje przyzwolenie. Mylê te¿, ¿e problem polega na tym, ¿e trenerzy i trenerki nie zdaj¹ sobie czasem sprawy, ¿e bardzo drobne rzeczy modeluj¹
zachowania ludzi. Tu nie wystarczy postawa tolerancyjna, podkrelaj¹ca równoæ,
lub postawa bierna  ja sam czy te¿ sama nie dyskryminujê. Trzeba bardzo konsekwentnie, przez ca³y czas zwracaæ uwagê na zachowania dyskryminuj¹ce, podkrelaæ
wartoæ ró¿norodnoci. A wartoæ ta mo¿e siê ujawniæ tylko wówczas, gdy j¹ po
pierwsze zauwa¿ymy, a po drugie docenimy.
Na jakim etapie budowania warsztatu powinnimy zacz¹æ myleæ
o ró¿norodnoci?
Idealnie by³oby, aby by³o to brane pod uwagê ju¿ podczas planowania szkolenia. Bowiem zarz¹dzanie ró¿norodnoci¹ jest jednym z obszarów zarz¹dzania szkoleniem jako procesem edukacyjnym. Mylê, ¿e powinnimy ju¿ buduj¹c szkolenie,
zastanawiaæ siê nad tym, ¿eby by³a w miarê równa reprezentacja p³ci, aby znalaz³y
siê na nim osoby niepe³nosprawne, i czy nie powinny mieæ one preferencji przy
zapisach na szkolenie, zgodnie z koncepcj¹ dzia³añ pozytywnych.
Wa¿ne jest, aby myleæ o ró¿norodnoci strategicznie. Na korzyci
z ró¿norodnoci nale¿y patrzeæ z perspektywy procesu edukacyjnego i z perspektywy
korzyci dla osób uczestnicz¹cych. Kluczow¹ korzyci¹ z ró¿norodnoci jest zwiêkszona kreatywnoæ i innowacyjnoæ zespo³ów o du¿ym wskaniku ró¿norodnoci.
Jeli wiêc metodologia szkolenia zak³ada, ¿e nowe rozwi¹zania, pomys³y, bêd¹
wa¿nym elementem w procesie uczenia siê, warto szczególnie zadbaæ
o ró¿norodnoæ grupy. Jeli za szkolenie nakierowane jest na wyuczenie jednostki
konkretnej, powielanej umiejêtnoci, ró¿norodnoæ osób w grupie ma mniejsze
znaczenie dla efektu szkolenia.
Natomiast patrz¹c na korzyæ z ró¿norodnoci z perspektywy osób
uczestnicz¹cych, którzy s¹ przedstawicielkami i przedstawicielami ró¿nych rodowisk, to zapewnienie dostêpu do szkoleñ wszystkim grupom, w tym np. organiza199

cjom osób niepe³nosprawnych czy homoseksualnych, ma wp³yw na funkcjonowanie i rozwój tych grup. A tym samym zapewnia ich wzmocnienie, s³u¿y
przeciwdzia³aniu dyskryminacji i ma strategiczne znaczenie dla równoci
i ró¿norodnoci w trzecim sektorze. Prowadzi do wzmocnienia ró¿norodnoci tego
sektora i tym samym zwiêkszenia jego kreatywnoci i innowacyjnoci. My, trenerzy
i trenerki sektora pozarz¹dowego, tak¿e, a mo¿e nawet przede wszystkim, powinnimy braæ to pod uwagê, nie ograniczaj¹c siê tylko do patrzenia na nasze szkolenia
przez pryzmat jednostek bior¹cych w nich udzia³.
Czy obserwujesz jakie nowe zachowania uczestników w grupach
ró¿norodnych?
Zauwa¿y³am, ¿e coraz czêciej pojawiaj¹ siê w grupie podczas szkolenia zachowania dyskryminuj¹ce ze wzglêdu na wiek. Obserwujê komunikaty typu: Jeste
m³odszy, to pisz; jeste starszy, masz wiêksze dowiadczenie, to powiedz. Coraz
czêciej jest to widoczne i mylê, ¿e warto na to zwracaæ uwagê, prowadz¹c zajêcia.
Inn¹ kwesti¹ jest mechanizm mikronierównoci. S¹ to drobne, czêsto nieuwiadomione deprecjonuj¹ce zachowania. Jako pojedyncze rzeczy wydaj¹ nam siê bez
znaczenia, czasem jest to wzruszenie ramion, drobne ¿arciki, docinki. Gdy s¹ dowiadczane czêsto, prowadz¹ do spadku zaanga¿owania i obni¿enia poczucia w³asnej
wartoci. W takich sytuacjach osoba prowadz¹ca szkolenie musi byæ bardzo czujna.
S¹ to tak drobne sytuacje, ¿e czêsto s¹ bagatelizowane przez otoczenie  o co tyle
szumu, przecie¿ to tylko niewinny ¿art. Interwencja jest o tyle trudna, ¿e nie powinna ona stawiaæ w gorszym po³o¿eniu osoby, która jest podmiotem mikronierównoci,
tylko wzmacniaæ osoby dyskryminowane. Jednym z narzêdzi jest w tym przypadku brak akceptacji, aby podczas zajêæ dowcipkowano z osób w nich uczestnicz¹cych.
Zachêcam do przeczytania wiêcej o zjawisku mikronierównoci w rozdziale
Równoæ w szkoleniach niniejszej publikacji.
Jak sobie radziæ w sytuacji problemów trenerskich w zarz¹dzaniu
ró¿norodnoci¹? D¹¿eniem do homogenizowania grup, wtapianiem
w stereotypowe role p³ci uczestników?
W razie sytuacji problemowych mo¿na, jak w ka¿dym innym przypadku, poddaæ siê superwizji. Wa¿ne jest, aby refleksja nad równoci¹, docenianiem ró¿nic
i wykorzystywaniem ich w pracy trenerskiej towarzyszy³a zarówno trenerom
i trenerkom, jak i superwizorom. Wa¿ne, aby wzmacniaæ swoje kompetencje w tym
obszarze, np. poprzez udzia³ w warsztacie antydyskryminacyjnym b¹d genderowym, bo jest to równie¿ specjalistyczna wiedza. Dobrze w tym obszarze nie opieraæ siê jedynie na w³asnej intuicji czy pogl¹dach, gdy¿ my tak¿e, jako osoby
prowadz¹ce, posiadamy stereotypy i uprzedzenia. Nie radzê budowaæ swojej
to¿samoci trenerskiej w oparciu o oczekiwania co do ról p³ci osób uczestnicz¹cych
w szkoleniach. Stereotypowe postrzeganie kobiet trenerek i mê¿czyzn trenerów jest
krzywdz¹ce dla obojga i bardzo ograniczaj¹ce w pracy trenerskiej.
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Barbara Chrulicka
Superwizorka STOP, coach, terapeutka, wyk³adowca, mened¿er
i trenerka ze specjalizacj¹ II stopnia PTP. Wspó³pracuje z firmami
szkoleniowymi, organizacjami pozarz¹dowymi i rz¹dowymi.
Wyk³ada m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie
Profilaktyki i Resocjalizacji UW oraz w Szkole Wy¿szej Psychologii
Spo³ecznej w Warszawie. Jest w³acicielk¹ Pracowni
Psychoedukacyjnej MERITUM, gdzie prowadzi szkolenia
psychoedukacyjne biznesu, NGO, policji i stra¿y miejskiej,
kuratorów s¹dowych, pracowników izby wytrzewieñ i innych
s³u¿b spo³ecznych. Pracowa³a tak¿e z m³odzie¿¹, narkomanami,
m³odocianymi przestêpcami i rodzinami z pogranicza patologii.

Po stronie ludzi
Joanna Konieczna: Co s³ychaæ
superwizorki i m³odej mamy?

ostatnio

u Ciebie



trenerki,

Barbara Chrulicka: Obecnie intensywnie próbujê pogodziæ macierzyñtwo
z prac¹, której mam strasznie du¿o. Ostatnie miesi¹ce spêdzi³am na walizkach, je¿d¿¹c
z córeczk¹ Natasz¹ na wszystkie szkolenia. Realizacja tego przedsiêwziêcia to ogromna logistyka  nie da³abym rady bez pomocy rodziny i znajomych.
Dla kogo teraz najwiêcej pracujesz?
Obecnie w osiemdziesiêciu procentach dla biznesu. Pozarz¹dówka jeszcze nie
wie do koñca, ¿e zaczê³am pracowaæ po urlopie macierzyñskim. Nikt mnie o to nie
pyta, to i ja siê nie chwalê, nie mam na to czasu.
Czy widzisz ró¿nice w trenerskim dzia³aniu dla biznesu i trzeciego
sektora?
Z racji na specyfikê tematów, którymi siê zajmujê, nie widzê wielkiej ró¿nicy.
Zajmujê siê uniwersalnymi tematami zwi¹zanymi z cz³owiekiem, a osi¹ moich warsztatów s¹ emocje. Ró¿nicê stanowi raczej typ klienta, ale poniewa¿ mam  mogê to
spokojnie powiedzieæ  ³atwoæ nawi¹zywania kontaktów i relacji, wiêc nie sprawia
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Wszêdzie mo¿na spotkaæ ludzi, którzy robi¹ wspania³e rzeczy. Tylko
czasem nikt o tym nie wie, bo pochwal¹ siê tym dopiero na warsztacie.
mi to k³opotu. Moje tematy warsztatowe dotycz¹ wszystkich i przek³adaj¹ siê na
wszelkie p³aszczyzny ¿ycia, nie tylko zawodowe. Na przyk³ad w Centrum Aktywnoci Lokalnej (CAL) pracowa³am d³ugo przy temacie Ja jako animator, gdzie zajmowalimy siê otwartoci¹ uczestników wgl¹dem w siebie  znalezieniem mocnych
i s³abych stron, wiadomoci¹ ró¿nicy w byciu animatorem a liderem. Poruszalimy
te¿ na warsztatach takie tematy, jak: wypalenie zawodowe, procesy zespo³owe.
Odbiorcami warsztatów byli nauczyciele, pracownicy MOPS, wolontariusze, ale te¿
ludzie z pozarz¹dówki. Poruszalimy kwestie radzenia sobie z agresj¹ i przemoc¹,
komunikowania informacji zwrotnych  równie¿ tych trudnych. Wszystkich tych
ludzi uczy³am pracy ze swoimi emocjami podczas pracy z klientem, ale przede wszystkim rozumienia siebie i akceptacji swojej emocjonalnoci. Sednem mojej pracy jest
sam cz³owiek i jego emocje.
Z moich dowiadczeñ wynika, ¿e czasem oczekiwania zamawiaj¹cego
 organizacji  i grupy odbiorców s¹ ró¿ne. Masz podobne obserwacje?
To zale¿y od tego, na co siê umawiam, zawieraj¹c kontrakt. Czy dajê siê wmanewrowaæ w warsztaty, których pragnie organizacja, nie maj¹c pojêcia, o co chodzi,
czy tak prowadzê rozmowy i pokazujê cele, ¿e wszystko jest zrozumia³e.
Wszystko dzieje siê na etapie prowadzenia rozmów  je¿eli cele s¹ nie moje,
to ja tego nie biorê.
Spotka³am siê z opini¹ jednej z szefowych znanej firmy szkoleniowej,
¿e praca dla trzeciego sektora jest ³atwiejsza ni¿ dla biznesu. Czy
zgadzasz siê z tym?
Na pocz¹tku uwa¿a³am, ¿e w trzecim sektorze jest wiêcej ludzi, którzy realizuj¹
co dla siebie i innych, a nie tylko dla kasy. Obecna zmiana polega, moim zdaniem,
na tym, ¿e organizacje trzeciosektorowe coraz czêciej pracuj¹ jak organizacje stricte
biznesowe, wiêc nie zgadzam siê z t¹ opini¹. I choæ ¿yj¹ na przyk³ad z pieniêdzy
europejskich, to licz¹, planuj¹, zarz¹dzaj¹ identycznie jak biznes. Sznyt
spo³ecznikostwa, wizjonerstwa nie jest ju¿ tak widoczny jak kiedy.
A mo¿e nawet przesta³ mieæ dawne znaczenie? Kiedy mia³am poczucie, ¿e
w trzecim sektorze grupa odbiorców jest po prostu fajniejsza, to znaczy bli¿sza
moim wartociom ¿yciowym. A teraz tak nie jest. Nie tylko w organizacjach spotykam ludzi o wiatopogl¹dzie zbli¿onym do mojego. A wrêcz mam wra¿enie, ¿e
czêciej w trzecim sektorze spotykam specjalistów ze stricte biznesowych dziedzin,
bo pracuje w nim mniej ludzi i musz¹ siê zajmowaæ wieloma rzeczami na raz. Paradoksalnie, czêciej mam kontakt z tward¹ tematyk¹ biznesow¹ w trzecim sektorze,
poniewa¿ w biznesie w ogóle siê ni¹ nie zajmujê.
Przytaczaj¹c dalej opiniê prezes firmy: ludzie w trzecim sektorze maj¹
znacznie mniejsze oczekiwania i wymagania ni¿ biznesmeni.
Absolutnie siê z tym nie zgadzam. Ludzie w ró¿nych organizacjach wystêpuj¹
w innym kontekcie. Pieni¹dze na szkolenia w biznesie maj¹ du¿e firmy, koncerny,
w których panuje specyficzna kultura organizacyjna. Organizacje pozarz¹dowe,
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tak¿e sieciowe, s¹ mniejsze, takie bardziej rodzinne, panuj¹ tam inne relacje, wiêksza otwartoæ, z regu³y jest w nich mniej polityki. I czy ta wiêksza otwartoæ powoduje, ¿e jest trenerowi ³atwiej czy trudniej? Z jednej strony ³atwiej, bo mogê otwarcie i z brzucha z ludmi rozmawiaæ, a z drugiej trudniej, bo niczego nie mogê
sobie odpuciæ.
Mówisz, ¿e sznyt spo³ecznikostwa zanika. Czy tak¿e wród trenerów?
Widzê, ¿e wiele osób przesz³o do biznesu, bo tam s¹ pieni¹dze. Ale mam poczucie, ¿e pomimo tego, ¿e s¹ tacy, którzy dorabiaj¹ na ¿ycie zarabianiem w biznesie,
to ich pasja, ochota, serce i energia s¹ nadal w trzecim sektorze. Natomiast ci trenerzy, którzy pracuj¹ w biznesie, raczej nie zahaczaj¹ o trzeci sektor.
Trenerzy z trzeciego sektora czêciej teraz l¹duj¹ w biznesie, bo du¿e firmy dostaj¹
fundusze na szkolenia z UE. Ale nie znam dobrze tego wiata, bo wystrzegam siê
prowadzenia i rozliczania projektów z pieniêdzy europejskich. Chyba, ¿e pracujê
w nich po prostu jako trener.
Dlaczego?
Z powodów pragmatycznych  nie mam ochoty grzebaæ siê w papierologii
i oczekiwaniach urzêdników, które bywa, ¿e psuj¹ wartoci merytoryczne. Pracujê
teraz w firmie, która zrealizowa³a wielki projekt za pieni¹dze UE. Moim zadaniem,
oprócz celów merytorycznych, jest wyprostowaæ ludzi po tym, co prze¿yli w projekcie. Pokazaæ, ¿e szkolenia mog¹ byæ dobre i zmotywowaæ do uczenia siê. S³yszê
g³osy, ¿e wyszkolenie trenera, to nauczenie go czyjego programu, a nieczêsto w tym
wiecie mówi siê o celach, specyfice grupy, procesie grupowym, oczekiwaniach
i zmianach. Ró¿ni ludzie pracuj¹ w projektach unijnych i nie zawsze ze z³¹ wol¹ 
czêsto nie wiedz¹, ¿e mo¿na inaczej.
Gdzie jest teraz Twoje trenerskie serce: w trzecim sektorze czy
w biznesie?
Moja wewnêtrzna misja mo¿e byæ równie dobrze realizowana i tu, i tu. Moim
celem jest pomoc w rozwoju uczestników moich szkoleñ, towarzyszenie im w tym
procesie. Rozwój organizacji jest na dalszej pozycji. Na poziomie rozwa¿añ, ¿e
w trzecim sektorze ludzie robi¹ co dla innych, moje serce sk³ania siê do tej idei.
A prawda jest taka, ¿e chocia¿ ostatnio pracujê tylko dla biznesu, to równie¿ czujê
siê spe³niona. Moje serce jest po prostu po stronie ludzi.
Têskniê trochê za trzecim sektorem, bo pracuj¹c dla niego, mam poczucie, ¿e
wp³ywam na istotne rzeczy, ¿e pracujê dla ludzi, którzy pracuj¹ dla innych. Np.
pracowniczki MOPS s¹ fajniejsze, bo robi¹ co dla biednych ludzi. I maj¹ przez to
trudniejsze ¿ycie na poziomie materialnym, ale byæ mo¿e ³atwiejsze na poziomie
emocjonalnym. Tyle, ¿e wszêdzie mo¿na spotkaæ ludzi, którzy robi¹ wspania³e rzeczy. Tylko czasem nikt o tym nie wie, bo pochwal¹ siê tym dopiero na warsztacie.
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Barbara Szczerbiñska
Akredytowany trener Krajowego Orodka EFS, dowiadczony
wyk³adowca, ekspert w dziedzinie przygotowania i realizacji
projektów spo³ecznych, cz³onek Komitetu Steruj¹cego w Urzêdzie
Marsza³kowskim Województwa Podlaskiego.

Szkolenie z funduszy europejskich
Aleksandra Daszkowska-Kamiñska: Po czym mo¿na poznaæ dobre
szkolenie?
Barbara Szczerbiñska: Po tym, ¿e ludzie w trakcie nie opuszczaj¹ sali. Tak¿e
po tym, ¿e szukaj¹ kontaktu z trenerem, nie obawiaj¹ siê zadawaæ mu pytañ. A jeli
trener prosi, aby zostali chwilê d³u¿ej, bo jaki temat nie zosta³ dokoñczony 
zgadzaj¹ siê.
A gdy szkolenie ju¿ siê skoñczy³o?
Có¿, najlepiej oddaje to powiedzenie: Po owocach go poznacie. Prowadzê
szkolenia dla Regionalnego Orodka Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w Bia³ymstoku i widzê, jak osoby, które uczestnicz¹ w pierwszym szkoleniu
dotycz¹cym zasad aplikowania o rodki europejskie, koñcz¹ je z refleksj¹, ¿e jest to
trudniejsze ni¿ zak³adali. Po drugim spotkaniu wychodz¹ wzmocnieni, z poczuciem,
¿e wiedz¹, co dalej robiæ. Za jaki czas przychodz¹ do doradcy z projektem, który
wymaga ju¿ jedynie drobnych poprawek. Widzê, ¿e to, co zosta³o zasiane na szkoleniu, wyda³o plony, a wiedza teoretyczna zosta³a przekuta w praktyczn¹. Ostateczn¹
weryfikacjê stanowi punktacja przyznana wnioskowi przez Komisjê Oceny Projektów  choæ mam wiadomoæ, ¿e na te punkty sk³ada siê nie tylko jakoæ opracowania projektu, ale tak¿e pomys³ i dotychczasowe dokonania projektodawcy.
Czego siê nie da osi¹gn¹æ dziêki szkoleniu?
Nie da siê osi¹gn¹æ poczucia, ¿e jest siê w pe³ni przygotowanym do aplikowania o rodki europejskie, ¿e wie siê wszystko, co siê wiedzieæ powinno... Mylê, ¿e
to wynika ze specyfiki tej dziedziny  non stop zmieniaj¹ce siê wytyczne i dokumenty zmuszaj¹ do ci¹g³ego uczenia siê. Dlatego uczestnicy nie czuj¹ siê pewnie. Maj¹
wiadomoæ zdobycia pewnej wiedzy, ale nie opuszcza ich w¹tpliwoæ, czy u¿ywaj¹
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Najlepsze efekty przynosi pe³nienie przez trenera podwójnej roli 
szkoleniowca i doradcy. Nie mo¿na jednak tego robiæ w trakcie szkolenia
sformu³owañ, które najlepiej odpowiadaj¹ wytycznym konkursów i daj¹ najwiêksze szanse na uzyskanie dofinansowania.
Czy w takim razie trener mo¿e wyst¹piæ w jakiej innej roli, bardziej
odpowiadaj¹cej przekazywaniu wiedzy o funduszach unijnych?
Z dowiadczenia wiem, ¿e najlepsze efekty przynosi pe³nienie przez trenera
podwójnej roli  szkoleniowca i doradcy. Nie mo¿na jednak tego robiæ w trakcie
szkolenia. W Regionalnych Orodkach EFS s¹ trenerzy i doradcy, do których mo¿na
wróciæ po szkoleniu. Zdarza siê, ¿e jest to ta sama osoba. Taka sytuacja jest najlepsza
dla uczestnika, bo jest ci¹g³oæ miêdzy tym, co by³o na szkoleniu, a tym, co jest na
konsultacji. Ale warto, aby na przygotowany wniosek spojrza³ jeszcze kto inny.
Wiadomo, ¿e ze swoim dzieckiem cz³owiek obchodzi siê inaczej. Optymalna wersja
wed³ug mnie to taka, ¿e trener pracuje z jedn¹ osob¹, tak¿e jako konsultant, a finalny
produkt weryfikuje jeszcze kompetentna osoba trzecia. Wtedy wniosek ma du¿e
szanse byæ brylancikiem.
Szkolenia z funduszy europejskich uchodz¹ za szkolenia twarde,
prowadz¹cy ma do przekazania wiele szczegó³ów merytorycznych. Czy
istnieje klucz do tego, aby o funduszach europejskich uczyæ
i przystêpnie, i jednoczenie skutecznie?
Mylê, ¿e nie ma jednego idealnego sposobu. To zale¿y od tego, z jakimi ludmi
siê pracuje. Przede wszystkim nie mo¿na przestraszyæ. Nale¿y unikaæ u¿ywania
¿argonu projektowego, tylko stopniowo oswajaæ uczestników z pojêciami. Zrobienie na pocz¹tku wyk³adu, np. czym siê ró¿ni¹ produkty od rezultatów, to opowiadanie przys³owiowej bajki o ¿elaznym wilku. Ale mo¿na pokazaæ elementy projektu
w prostszej formie ni¿ ta, w jakiej bêd¹ w planowanym projekcie. Jako wprowadzenie
do budowania harmonogramu projektu dajê uczestnikom zestaw kart z wypisanymi
zadaniami, sk³adaj¹cymi siê na organizacjê balu charytatywnego. Æwiczenie polega
na u³o¿eniu kartek w kolejnoci, w jakiej powinny byæ realizowane zadania,
z uwzglêdnieniem ich wzajemnej zale¿noci (¿e np. nie mo¿na drukowaæ plakatów,
zanim nie bêdzie gotowy ich projekt graficzny). Ta uk³adanka pozwala te¿ wyodrêbniæ grupy czynnoci sk³adaj¹ce siê na jeden w¹tek (np. kulinarny, programowy,
dotycz¹cy sponsorów itd.). St¹d do zadañ i ich etapów w projekcie ju¿ tylko jeden
krok. Wa¿ne, aby pokazywaæ du¿o przyk³adów i aby uczestnicy pracowali nad
w³asnymi projektami. Trener czasem stoi przed pokus¹ narzucenia uczestnikom pracy nad jednym, wymylonym projektem, tak aby na przyk³ad wszyscy uszczêliwiali
samotne matki. Ja jednak dok³adam sobie pracy  uczestnicy próbuj¹ co z³o¿yæ
z w³asnych klocków, choæ niektórzy nie potrafi¹ ich jeszcze utrzymaæ w rêku. Efekty
widaæ na koñcu  ludzie nie musz¹ siadaæ nad czyst¹ kartk¹ papieru i zaczynaæ wszystkiego od nowa. Maj¹ ju¿ zarys swojego projektu, nad którym mog¹ dalej pracowaæ.
Jak sobie wiêc radziæ z ró¿nym potencja³em uczestników?
Trener powinien umieæ operowaæ przyk³adami pochodz¹cymi z innych projektów, realizowanych przez podobne podmioty. Szkoli³am przedstawicieli orodków
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pomocy spo³ecznej (OPS) i widzia³am wród nich przera¿enie, ¿e maj¹ teraz sami
przygotowywaæ wnioski o dotacje w ramach projektów systemowych Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Pomaga³o pokazanie przyk³adu OPS, który ju¿ otrzyma³
dotacjê na przygotowany przez siebie projekt.
A jakie jest pierwsze pytanie, które zadaje Pani uczestnikom szkoleñ
dotycz¹cych przygotowania projektów?
Proszê uczestników, by okrelili, które stwierdzenie najlepiej do nich pasuje.
A maj¹ do wyboru: przygotowywa³em/am i realizowa³em/am projekt,
przygotowywa³em/am, ale nie realizowa³em/am projektu, realizowa³em/am projekt przygotowany przez innych, nie mam dowiadczenia w pracy metod¹ projektów. Wielu uczestników wybiera tê ostatni¹ opcjê. Wtedy przedstawiam historiê
ma³¿eñstwa, które chcia³o poprawiæ swoje warunki mieszkaniowe. To opowiadanie o analizie sytuacji i mo¿liwoci, decyzji o budowie domu, planowaniu i realizacji, ocenie. Koñczy siê ono konkluzj¹, ¿e to ma³¿eñstwo w³anie zrealizowa³o projekt. wiadomoæ, ¿e w ¿yciu realizujemy wiele projektów, nie zdaj¹c sobie z tego
sprawy, pomaga z³amaæ wczeniejsze nastawienie, ¿e dobry projekt mo¿na przygotowaæ i realizowaæ dopiero po latach edukacji i praktyki. Czasami pytam uczestników o to, na co potrzebuj¹ funduszy. Specjalnie zadajê to pytanie na pocz¹tku,
¿eby zweryfikowaæ, czy wyobra¿enia uczestników s¹ zgodne z realiami. To prowadzi te¿ do doprecyzowania problemu, na który projektodawcy chc¹ zareagowaæ.
Na przyk³ad kto mówi, ¿e potrzebuje pieniêdzy na zbudowanie placu zabaw, a ja
go pytam, do czego ten plac zabaw jest potrzebny. Ludzie maj¹ czêsto w g³owach
wizjê konkretnych dzia³añ. Problem jest dla nich tak oczywisty, ¿e czêsto trudno im
go wyartyku³owaæ. Czêsto ludzie przychodz¹ na szkolenie z gotowym pomys³em
na rozwi¹zane problemu, który dostrzegaj¹ w swoim rodowisku. Przy realizacji
pierwszego projektu ¿ycie weryfikuje ich podejcie, okazuje siê, ¿e nie wszystkie
pomys³y s¹ trafione. Dlatego zachêcam do badania potrzeb przed projektem i ewaluacji efektów projektu. Przeszkod¹ bywaj¹ bariery finansowe i brak czasu. Projektodawcy za póno dowiaduj¹ siê o konkursach, maj¹ niewiele czasu na przygotowanie projektu, nie zd¹¿¹ ju¿ zrobiæ diagnozy potrzeb. Potem pojawiaj¹ siê sytuacje, gdy wywieszane s¹ kolejne og³oszenia o rekrutacji na szkolenia, na które nie ma
kompletu chêtnych. Widaæ, ¿e kto nie trafi³ w potrzeby. Nastêpnym razem projektodawca byæ mo¿e skonsultuje swoje pomys³y z osobami, którym chce pomóc.
Z przytoczonych przyk³adów widaæ, ¿e trener musi niezwykle
elastycznie traktowaæ program szkolenia. Gdzie szukaæ inspiracji?
We w³asnych dowiadczeniach, tak¿e szkoleniowych. Jeli jestem uczestnikiem
szkolenia, to ch³onê je w dwójnasób. Po pierwsze staram siê jak najwiêcej nauczyæ,
ale po drugie zwracam uwagê na to, jak jestem uczona. Podpatruje warsztat trenera, szukam nowinek metodologicznych. To normalne. Trenerzy ucz¹ siê od siebie
nawzajem. Nie spotka³am siê z tym, ¿eby inni trenerzy uwa¿ali, ¿e maj¹ wy³¹cznoæ
na pewien sposób prowadzenia zajêæ. Wdziêczn¹ pomoc stanowi literatura
dotycz¹ca pracy trenera, inspiruj¹ce jest tak¿e trenowanie w duetach. Wspólne
przygotowanie koncepcji szkolenia, dobór metod i narzêdzi (bywa, ¿e niektóre zna
tylko jeden z trenerów, a po wspólnej realizacji szkolenia  ju¿ obaj prowadz¹cy),
obserwowanie, jak wspó³prowadz¹cy reaguje na sytuacje trudne  to cenne ród³a
inspiracji.
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A co daje superwizja?
Na pocz¹tku g³ównie stres. Jak trener siê oswoi z t¹ sytuacj¹  obecnoci¹ bardziej
dowiadczonego trenera na prowadzonych przez siebie zajêciach  to mo¿e na
tym skorzystaæ. Wa¿na jest w³aciwa informacja zwrotna przekazana przez superwizora  wzmocnienie tego, co dobre, a niedoci¹gniêcia powinny byæ przekazywane w sposób miêkki. Wa¿ne, aby trener nie mia³ poczucia, ¿e jest egzaminowany.
W zawodzie trenera naturalne jest nastawienie na ci¹g³e doskonalenie siê, a trudno
to robiæ bez wiadomoci s³abych stron.
Na co Pani liczy ze strony superwizora?
Na informacjê, co wymaga poprawy i na podpowied, jak to zmieniæ. To ³¹czy
siê z tematem poszukiwania inspiracji. Istnieje ca³y szereg szkoleñ dostêpnych trenerom, ale zanim zdecydujemy siê na udzia³ w takim przedsiêwziêciu, warto zebraæ
opinie od tych, którzy ukoñczyli szkolenia prowadzone przez brany pod uwagê
podmiot czy trenerów. W 2007 roku uczestniczy³am w projekcie, gdzie jednym
z elementów by³ kurs Nowoczesne metody uczenia doros³ych. Ca³a nowoczesnoæ ogranicza³a siê tam do tego, ¿e sto³y by³y ustawione w podkowê i ¿e dwa razy
podczas czteromiesiêcznego kursu pracowalimy w grupach. No có¿, wytrwa³am
na kursie do koñca, bo liczy³am, ¿e jeszcze co siê zmieni. Wiedzia³am, ¿e wycofanie
siê uczestnika z projektu to du¿y k³opot dla realizatorów, wiêc wykorzysta³am kurs,
by uczyæ siê na b³êdach obserwowanych u innych. Wysz³am z za³o¿enia, ¿e skoro
nie mogê siê nauczyæ na pozytywnych przyk³adach, to bêdê siê uczyæ, czego nie
robiæ. Wynotowywa³am sobie wielkimi literami, czego nale¿y unikaæ podczas prowadzenia szkoleñ. Na licie znalaz³y siê miêdzy innymi: niekontrolowane (podwiadome) chodzenie po kwadracie trenera podczas wypowiedzi (bardzo
rozpraszaj¹ce i denerwuj¹ce na d³u¿sz¹ metê), brak reakcji na spadek energii
w grupie, g³oszenie kontrowersyjnych teorii jako obowi¹zuj¹cej prawdy (np. ¿e
ludzie bior¹ udzia³ w szkoleniach g³ównie po to, by wyrwaæ siê z domu, pobawiæ
siê, co wprawi³o w os³upienie uczestniczki i uczestników szkolenia, na którym to
us³yszeli, bo ich motywacja by³a daleka od us³yszanej z ust trenera), monotonia
zajêæ  brak innych form poza wyk³adem z zapisami kred¹ na tablicy (znikaj¹cymi
bezpowrotnie z widoku po wytarciu tablicy  za chwile ju¿ nie mo¿na by³o siê do
nich odnieæ), zapisywanie wyników prac ma³ych zespo³ów wy³¹cznie na kartkach
do notatek  bez mo¿liwoci prezentacji wizualnej na forum ca³ej grupy.
Czy Szko³a STOP siê wyró¿nia na tym rynku?
Jestem w tê szko³ê zaanga¿owana merytorycznie i emocjonalnie, st¹d mo¿e
brak obiektywizmu, ale polecam j¹ ze spokojnym sumieniem. Nie spotka³am siê
w gronie absolwentów ze stwierdzeniem, ¿e by³y to zmarnowane pieni¹dze.
Wyró¿nikiem szko³y jest budowanie osobowoci trenera i motywowanie do ci¹g³ego
uczenia siê. Nacisk jest postawiony na otwarcie trenera na uczestników, elastycznoæ
i poczucie kompetencji w temacie, którego chc¹ uczyæ. W myl zasady: najpierw
posi¹d wiedzê, któr¹ chcesz siê dzieliæ, a potem dobierz odpowiednie metody
i narzêdzia, aby j¹ przekazaæ innym. Wyposa¿ony w wiedzê i umiejêtnoci trenerskie dasz ludziom to, czego potrzebuj¹.
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Katarzyna Czayka-Che³miñska
Psycholog, trenerka umiejêtnoci spo³ecznych, mediatorka
rodzinna, cz³onek Spo³ecznej Rady ds. Alternatywnych Metod
Rozwi¹zywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwoci.
Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Dyrektorka
Programu Liderzy Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci.
Specjalizuje siê w szkoleniach z mediacji rodzinnej, prowadzi
szkolenia dla trenerów, wspiera w rozwoju organizacje
pozarz¹dowe.

Pozaszkoleniowe formy rozwoju
Aleksandra Daszkowska-Kamiñska: Czego nie mo¿na osi¹gn¹æ dziêki
szkoleniom?
Katarzyna Czayka-Che³miñska: Bojê siê generalizacji, ale pierwsza moja
myl jest taka, ¿e bardzo wielu rzeczy nie da siê w ten sposób osi¹gn¹æ. Samo
szkolenie jest pewnym wstêpem do zmiany. Ale aby co siê zmieni³o, potrzeba
dalszych kroków. Szkolenie otwiera uczestnika na nowe mo¿liwoci, ale  co mówiê
z ¿alem jako superwizorka STOPu  rzadko daje rzeczywiste umiejêtnoci. Jest
czym w rodzaju przepisu, jak co robiæ, ale potrzeba jeszcze praktyki. Dobrym
przyk³adem jest szkolenie z mediacji rodzinnej. Pokazuje zasady mediacji, przedstawia jej przebieg, który jest dog³êbnie æwiczony. Jednak nawet po stugodzinnym szkoleniu trudno powiedzieæ, ¿e kto jest przygotowany, aby samodzielnie
prowadziæ mediacje.
Czy by³ t aki moment w Twoim trenerskim dowiadczeniu, gdy
dosz³a do wniosku, ¿e warto wzbogacaæ szkolenia o dodatkowe
elementy?
Zaczynaj¹c, tak jak wszyscy pocz¹tkuj¹cy trenerzy, by³am zafascynowana szkoleniami. To by³ piêkny okres, ale siê szybko skoñczy³. Oczarowa³y mnie metody
aktywne. Bardziej mnie wtedy interesowa³ sam proces ni¿ to, co z niego wyniknie. Dopiero po jakim czasie zaczê³am myleæ o efektach szkoleñ. Teraz bardzo
jest mi bliski temat: Szkolenie jako narzêdzie zmiany, który prowadzimy
w STOPie.
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Jakie elementy, Twoim zdaniem, powinny uzupe³niaæ program
szkoleniowy?
Je¿eli chodzi o z³o¿one umiejêtnoci, to bardzo potrzebne s¹ sta¿e i praktyki.
Aby mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e kto jest trenerem, mediatorem czy coachem  to
praktykowanie tych umiejêtnoci pod czyj¹ opiek¹  superwizj¹  jest konieczne.
Mówimy wtedy o relacji indywidualnej superwizora z podopiecznym.
Czy nie jest to zbyt droga metoda? Czy koszty nie stanowi¹ tutaj
bariery?
Na pewno kwestia kosztów odgrywa du¿¹ rolê, bywa barier¹ w stosowaniu
indywidualnych metod wspierania. Mylê jednak, ¿e przygotowuj¹c projekty, które
wprowadzaj¹ ludzi w rolê trenera czy coacha, warto pamiêtaæ o niezbêdnym elemencie praktyki. W III sektorze mo¿liwoci pozyskiwania funduszy s¹ w tej chwili
du¿e i czêsto pozwalaj¹ na zapewnienie superwizji. Jeli chcemy, aby nasze projekty dawa³y rzeczywiste umiejêtnoci, to musimy u¿ywaæ ró¿nych metod ich przekazywania. Warto te¿ myleæ o roz³o¿eniu tych elementów w czasie. Nikt nie zdobywa
z³o¿onych umiejêtnoci w ci¹gu trzech miesiêcy. Idealny program to taki, w którym
po wprowadzeniu teoretycznym pojawia siê praktyka, równie¿ ta poza sal¹
szkoleniow¹. Potem na fundamencie pierwszych dowiadczeñ mo¿emy dalej rozwijaæ kompetencje uczestników, pamiêtaj¹c stale o mo¿liwoci ich æwiczenia w praktyce.
Pracujesz obecnie nad rozwojem metody tutoringu. Sk¹d wzi¹³ siê
taki pomys³?
Od 1994 roku jako Stowarzyszenie Szko³a Liderów kszta³cimy liderów
spo³eczeñstwa obywatelskiego poprzez szkolenia. Mielimy jednak poczucie, ¿e nie
osi¹gamy takich efektów, o jakie nam chodzi³o. Co roku wiele osób koñczy³o prowadzone przez nas szko³y, ale nie dokonywali oni zamierzonych zmian w swoich rodowiskach. Zaczêlimy myleæ, jak wzbogaciæ program kszta³cenia. Inspiracj¹ dla
nas by³y dowiadczenia tutorskie naszego za³o¿yciela  profesora Zbigniewa
Pe³czyñskiego, który nam o tym opowiada³. Trzeci powód, dla którego zdecydowalimy siê na tê metodê, dotyczy³ tego, ¿e do szko³y trafiaj¹ bardzo ró¿norodne osoby. Maj¹ one rozmaite potrzeby dotycz¹ce indywidualnego rozwoju. Ka¿dy potrzebuje wsparcia w innym obszarze. St¹d nasza decyzja o pracy metod¹ tutoringu.
Czym ró¿ni siê tutoring od coachingu?
Du¿o je ³¹czy  stosuje siê te same narzêdzia, podobny schemat dzia³ania. S¹
dwa rodzaje coachingu. Pierwszy z nich okrelany jest jako ¿yciowy czy projektowy.
Chodzi w nim o ca³ociowe wspieranie w ¿yciu zawodowym lub w ¿yciu osobistym.
Mówi siê w nim o wartociach, celach ¿yciowych czy zawodowych. To podejcie jest
bliskie tutoringowi. Jest te¿ coaching zwi¹zany z konkretnymi kompetencjami czy
rolami zawodowymi  np. coaching w sprzeda¿y  i z tym rodzajem tutoring ma
ma³o wspólnego. W moim odczuciu zasadnicza ró¿nica dotyczy osoby tutora. Nie
chcemy, aby byli oni specjalistami od edukacji i rozwoju. Przede wszystkim maj¹ byæ
inspiruj¹cymi osobami  liderami dzia³aj¹cymi w ramach spo³eczeñstwa obywatelskiego, dziel¹cymi siê swoim dowiadczeniem. W tutoringu inspiracja odgrywa du¿o
wiêksz¹ rolê ni¿ w coachingu. Nie mówiê przez to, ¿e nasi tutorzy nie s¹ profesjonalistami. Wa¿niejsze jednak od stosowanej metody jest ich dowiadczenie, osobo209

Refleksja pozostawiona bez zewnêtrznego wsparcia pozostaje dyrektyw¹
na poziomie postanowieñ noworocznych.

woæ i gotowoæ do budowania relacji z liderem. Najwa¿niejsze jest tu spotkanie
i dialog pomiêdzy tutorem a liderem. Mog¹ one wygl¹daæ bardzo ró¿nie, poniewa¿
zale¿y od tego, kim jest tutor. Ta wspó³praca mo¿e byæ bardzo uporz¹dkowana,
mocno wtedy przypomina relacjê coachingow¹, ale mo¿e te¿ wygl¹daæ zupe³nie
inaczej  byæ spontanicznym procesem wspólnego poznawania wiata i czerpania
z tego radoci.
Jakie jest podejcie uczestników do tej metody?
Na pocz¹tku, gdy by³a nowoci¹, powodowa³a zaskoczenie i budzi³a obawy.
Uczestnicy mieli opory, aby wejæ w tê relacjê. Sygnalizowali, ¿e nie rozumiej¹, o co
chodzi. Obawy budzi³a sama nazwa. Metoda by³a zupe³nie nieznana, zreszt¹ my
tak¿e musielimy siê nauczyæ tego narzêdzia  tworzylimy now¹ jakoæ w dzia³aniu.
W tej chwili gdy zapraszamy uczestników do wspó³pracy, potrafimy o tym lepiej
opowiadaæ. Uczestnicy wiedz¹, z czym bêd¹ mieli do czynienia.
Co budzi³o najwiêksze opory?
Nowoæ i brak jakiegokolwiek odniesienia. Wiele form pracy jest w jaki sposób
zwizualizowanych. Dziêki filmom wyobra¿amy sobie relacjê psychoterapeutyczn¹,
choæby w postaci kozetki u psychoanalityka. Trener tak¿e przesta³ byæ nowoci¹. Ale
tutor? Nie by³o wiadomo, kto to jest  psychoanalityk, straszy brat czy ksi¹dz. Uczestnicy z trudem mogli wyobraziæ sobie, jak z tej relacji korzystaæ. Na pocz¹tku
niepewnoæ by³a po obu stronach  my tak¿e jeszcze nie wiedzielimy, jak to robiæ.
Uczestnicy pierwszej edycji wykazali siê wielk¹ odwag¹, decyduj¹c siê na tak
nieznan¹ i niejasn¹ formê wspó³pracy. Ci¹gle jest tak, ¿e gdy kto jest tutorem po raz
pierwszy, to czêæ czasu zajmuje mu upewnienie siê, czy jest to rola dla niego. Gdy
kto zostaje tutorem po raz drugi, robi to ju¿ z du¿¹ lekkoci¹.
Przenosz¹c te dowiadczenia do rodowiska trenerów, widzisz
mo¿liwoæ zastosowania tych metod w rozwijaniu trenerów?
Tutoring, coaching, superwizjê  to wszystko mo¿na traktowaæ podobnie 
jako formy indywidualnego wspierania. Mylê, ¿e w STOPie tak¹ rolê  osób
wspieraj¹cych indywidualny rozwój trenerów powinni odgrywaæ superwizorzy.
Moglibymy bardziej zaanga¿owaæ siê w indywidualne wspieranie  nie tylko to
zwi¹zane z certyfikacj¹. Jestem za tym, aby rozwijaæ indywidualne formy wspierania, zarówno w ramach szko³y trenerów, jak i w dalszym rozwoju trenerów. Nie
tylko w formalny sposób. Teraz jest dobry moment  pojawi³y siê w STOPie szkolenia z superwizji, mo¿emy doskonaliæ swoje kompetencje i wypracowaæ pomys³y na
ich stosowanie w praktyce.
Mo¿e poka¿ê to na przyk³adzie. Uczestniczy³am w projekcie Wolontariat w OPS.
Kszta³cilimy pracowników socjalnych rozwijaj¹cych wolontariat w orodkach pomocy spo³ecznej, przygotowuj¹c ich do roli ekspertów ds. wolontariatu, W ramach
rocznego procesu dwa razy spotka³am siê indywidualne z ka¿dym z uczestników.
Ja mog³am dziêki temu lepiej dostosowaæ program do ich potrzeb, uczestnikom
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natomiast takie spotkania dawa³y wiêksz¹ wiadomoæ i motywacjê do pracy nad
konkretnymi kompetencjami. Najwiêksz¹ satysfakcjê sprawia³o mi, gdy komu
udawa³o siê sformu³owaæ konkretny cel rozwojowy i zrealizowaæ go tak¿e poza
szkoleniem. To przynosi³o naprawdê bardzo ciekawe efekty.
Jakie efekty s¹ wed³ug Ciebie najwa¿niejsze?
W d³u¿szych procesach edukacyjnych, dziêki informacjom zwrotnym od
wspó³uczestników i trenera, zwykle pojawia siê refleksja indywidualna nad w³asnymi
kompetencjami. Ka¿dy wie mniej lub bardziej, czego mu brakuje i jakie s¹ jego
talenty. Natomiast refleksja pozostawiona bez zewnêtrznego wsparcia pozostaje
dyrektyw¹ na poziomie postanowieñ noworocznych. Je¿eli jest kto, kto s³u¿y wsparciem indywidualnym (merytorycznym czy psychologicznym), to ³atwiej osi¹gn¹æ
trwa³¹ zmianê. To jest bardzo wa¿ne w rozwoju trenerskim  by nasza samowiadomoæ przekszta³ca³a siê w dzia³anie rozwojowe. Kiedy mylê o sobie, to jestem dosyæ
wiadoma, czego mi brakuje jako trenerce, ale niestety, czêsto nic z tym nie robiê,
choæby z braku czasu. Gdy jednak z kim o tym rozmawiam, to powstaje motywacja, co w rodzaju psychologicznego zobowi¹zania wobec siebie. Wród korzyci
p³yn¹cych z indywidualnego wspierania jedn¹ z istotniejszych jest budowanie
motywacji do zmiany.
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Dariusz Fijo³ek
Trener i konsultant w firmie szkoleniowej i doradczej House of Skills.
Jest superwizorem STOP i wspó³twórc¹ Szko³y Trenerów STOP.
Prowadzi szkolenia z zarz¹dzania (zarz¹dzanie ludmi, zarz¹dzanie
projektem), efektywnoci osobistej (sztuka prezentacji, komunikacja,
zarz¹dzanie czasem) i dla trenerów (facylitacja, metodologia
prowadzenia szkoleñ, tworzenie programów szkoleniowych,
prezentacja trenerska). Metodologia prowadzenia szkoleñ to
najczêstszy temat, do którego jest zapraszany w ramach dzia³añ
STOP.

Szko³a Trenerów STOP  rynek z misj¹
Joanna Konieczna: Czy pamiêtasz pocz¹tki szko³y STOP, bo  je¿eli
dobrze rozumiem  wspó³tworzy³e j¹ i by³e przy narodzinach tej
inicjatywy? Jaki by³ pomys³ na ni¹ i cel za³o¿enia szko³y STOP?
Dariusz Fijo³ek: Po raz pierwszy ze szko³¹ STOP zetkn¹³em siê podczas jej
pierwszej edycji. By³em osob¹ wspó³prowadz¹c¹ szkolenie z metodologii szkoleñ.
Zwi¹zane to by³o z moimi wczeniejszymi dowiadczeniami w tworzeniu programów szkoleñ dla trenerów.
Natomiast nie by³em w cis³ej grupie, która inicjowa³a powstanie Szko³y Trenerów STOP.
Pierwsze warsztaty w ramach szko³y STOP prowadzi³em z Kasi¹ Czayk¹Che³miñsk¹, z któr¹ wspó³tworzylimy programy dla trenerów, pracuj¹c razem
w Partners Polska. Tam te¿ pracowalimy w parze trenerskiej. W drugiej edycji
szko³y superwizork¹ by³a Ela So³tys, która wspó³prowadzi³a ka¿d¹ sesjê, tak¿e moj¹.
Za pierwszym superwizorem Szko³y Trenerów STOP by³ Jacek Jakubowski.
Ale na pocz¹tku pyta³a o cel i program szko³y, wiêc chêtnie wrócê do tego
tematu. G³ównym celem inicjatywy by³o wspieranie ca³ego sektora organizacji
pozarz¹dowych w umiejêtnociach, które pomagaj¹ ludziom przygotowywaæ
i prowadziæ dobre jakociowo szkolenia. Od pocz¹tku bardzo mocno podkrelamy
nastawienie na jakoæ. Szko³a i jej dzia³alnoæ maj¹ charakter misji. S³u¿¹ temu, by
wspieraæ rozwój organizacji i dostarczaæ narzêdzia wspomagaj¹ce zmianê
spo³eczn¹.
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Czym siê kieruje STOP, przyjmuj¹c kandydatów szko³y?
Podstawowym kryterium uczestnictwa w Szkole Trenerów STOP jest dzia³alnoæ
w organizacji pozarz¹dowej b¹d dzia³anie na rzecz spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Czyli do szko³y STOP nie mo¿e przyjæ ka¿dy, kto znajdzie informacjê
o niej w Internecie i stwierdzi: O, fajnie, nie jest drogo, to idê?
Szko³a Trenerów STOP jest dla ludzi, którzy dzia³aj¹ w trzecim sektorze. Nie jest
dla ka¿dego chêtnego do nauki, przysz³ego trenera. Dzia³alnoæ szko³y ma wspieraæ trzeci sektor i ludzi, dzia³aj¹cych na rzecz spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Jak postrzegasz pierwsze efekty dzia³alnoci szko³y STOP? Co
zapamiêta³e jako wyznaczniki jej sukcesów?
Wyznacznikami s¹ opinie jej absolwentów, którzy mówi¹ o tym, czego siê nauczyli oraz praca grupy, zmiany, które przechodzi w trakcie poszczególnych sesji. Te
zmiany i praca grupowa s¹ bardzo wa¿ne. Wyznacznikiem sukcesu zarówno dla
trenerów, jak i uczestników zawsze by³ trening zadaniowy. Na zakoñczenie szko³y
w ramach treningu ka¿dy uczestnik staje w roli trenera w realnej sytuacji szkoleniowej. Jest to dla niego bardzo wa¿ne wydarzenie. Po zakoñczeniu szko³y absolwenci
mniej wspominaj¹ poszczególne sesje, a wiêcej sam trening, który polega na poprowadzeniu prawdziwego szkolenia. Bardzo wa¿ne jest to, ¿e podczas treningu
przysz³y trener staje przed grup¹ realnych uczestników, z konkretnym celem do
zrealizowania. Jest to swego rodzaju zwieñczenie szko³y, które traktujemy z jednej
strony jako sprawdzian, a z drugiej  kolejny etap uczenia siê sztuki trenerskiej.
Rozmawiaj¹c z trenerami, absolwentami kolejnych edycji szko³y STOP,
poznajê ich bardzo ró¿norodne wspomnienia. Mam wra¿enie, ¿e Szko³a
przesz³a proces zmian.
Zmiany dotycz¹ dwóch rzeczy: naszego podejcia do szkoleñ przysz³ych trenerów oraz samego programu. To siê dzieje na zasadzie interakcji. Z jednej strony
zmienia siê oferta szko³y, a z drugiej potrzeby uczestników. Zmieni³a siê te¿ rekrutacja do szko³y, na samym pocz¹tku wymaganym warunkiem uczestnictwa w szkole
by³a formalna dzia³alnoæ w organizacjach pozarz¹dowych.
Musieli to byæ pracownicy tych organizacji?
Tak, ale teraz siê to bardzo zmieni³o. Przyjmowane s¹ te¿ osoby, które dzia³aj¹
w szeroko rozumianym obszarze pozarz¹dowym, niekoniecznie w organizacjach
pozarz¹dowych. Zdecydowalimy siê poszerzyæ to kryterium o ró¿ne dzia³ania
spo³eczne na rzecz trzeciego sektora, realizowane niekoniecznie w ramach organizacji pozarz¹dowych. Nazywane jest to równie¿ czêsto dzia³aniem na rzecz
spo³eczeñstwa obywatelskiego. To okrelenie wydaje siê mi siê jednak pojêciem
zbyt enigmatycznym.
Jest po prostu pojemne.
Twierdzê, ¿e enigmatyczne, bo przy rekrutacji do szko³y, bez doprecyzowania,
co ono w praktyce oznacza, mo¿e nie byæ to do koñca jasne kryterium. Na przyk³ad,
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czy kieruj¹c siê nim, mog¹ siê zakwalifikowaæ do szko³y nauczyciele, którzy chc¹ siê
nauczyæ, jak interaktywnie prowadziæ zajêcia pozalekcyjne w szkole? Taki dylemat
mo¿e siê zdarzyæ w trakcie rekrutacji do szko³y.
I jak rozwi¹zujecie podobne dylematy? Na przyk³ad w przypadku
nauczycieli?
Mamy wiadomoæ, ¿e nauczyciel, prowadz¹c takie zajêcia, mo¿e inspirowaæ
m³odzie¿ do tego, ¿e warto siê zaanga¿owaæ i robiæ co dla siebie, w swoim otoczeniu. Dlatego szukamy tego, co czasem trudno zdefiniowaæ  nie zawsze wiêc
trzeba byæ w organizacji, ¿eby dzia³aæ spo³ecznie. Musimy te¿ to uwzglêdniæ. I w ten
sposób teraz na tê sprawê patrzymy.
Kto wiêc przychodzi do szko³y STOP? Czego oczekujecie od
uczestników, poza zaanga¿owaniem w pracê na rzecz trzeciego
sektora?
Od pocz¹tku przychodzi³y do szko³y bardzo ró¿ne osoby: i te, które mia³y dowiadczenia szkoleniowe, i te, które go nie mia³y. Z czasem wykrystalizowa³o nam siê
kolejne kryterium rekrutacji zwi¹zane ze zmian¹ programu. Nie bralimy tego na
pocz¹tku pod uwagê. W pierwszych edycjach mielimy w programie tematy merytoryczne, jak: budowanie zespo³u, zarz¹dzanie projektem czy te¿ pozyskiwanie funduszy, ale z czasem zaczêlimy od tego odchodziæ. Doszlimy do wniosku, ¿e b³êdem
by³oby w ramach szko³y przygotowanie czy specjalizowanie trenera z konkretnego
tematu. Trudno zrobiæ z kogo w krótkim czasie eksperta w danej dziedzinie. Zaczêlimy bardziej koncentrowaæ siê na metodologii. W szkole skupiamy siê na odpowiedzi na pytanie: jak szkoliæ, a nie, z czego szkoliæ. Teraz sprawdzamy, na czym zna
siê kandydat na trenera. Nie musi mieæ dowiadczenia szkoleniowego, ale powinien mieæ swój obszar, w którym szczególnie dobrze siê czuje merytorycznie. To
bardzo wp³ynê³o na zmiany w programie szko³y.
Czyli czego teraz mo¿na siê nauczyæ w szkole STOP?
Nie ma ju¿ tematów merytorycznych, tak jak by³o na pocz¹tku. Na pocz¹tku jest
trening interpersonalny, a dalej warsztaty na temat tego, jak pracuje grupa szkoleniowa, jak siê z ni¹ komunikowaæ. Kolejne tematy to: metodologia, czyli, u¿ywaj¹c
terminologii Jacka Jakubowskiego  wiedza o tym, jak tworzyæ sytuacje edukacyjne: projektowanie szkoleñ, kwestie dotycz¹ce samych metod szkoleniowych
i prezentacji trenerskiej. W szkole STOP zajmujemy siê zagadnieniami, które skupiaj¹
siê na tym, jak prowadziæ szkolenie. Nie skupiamy siê na tym, z czego uczyæ innych,
to wnosz¹ uczestnicy szko³y.
Je¿eli dobrze rozumiem, na starcie szko³y STOP, bez bazy w postaci
konkretnej wiedzy na dany temat, ani rusz?
Szko³a Trenerów STOP zmusza cz³owieka do odpowiedzi na pytania: Co ja robiê w ¿yciu? Na czym siê znam? Co móg³bym przekazaæ innym? Kryterium wiedzy
specjalistycznej nie zawsze jest jednak spe³niane  to idea³, do którego d¹¿ymy.
Czêsto zg³aszaj¹ siê do nas ludzie, którzy jeszcze szukaj¹ odpowiedzi na pytanie,
czym chcieliby siê zaj¹æ.
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Szko³a Trenerów STOP równa siê wysoka jakoæ.

Czyli osoby poszukuj¹ce czego w ¿yciu te¿ mog¹ tu znaleæ swoje
miejsce?
Widzia³bym to raczej jako trend, teraz wiêcej takich osób przychodzi do szko³y.
Jestem realist¹, szko³a nie powoduje jakiej przemiany ¿yciowej, raczej wyzwala
w cz³owieku wiele pok³adów twórczej energii.
Patrz¹c wstecz, zauwa¿y³em, ¿e w zale¿noci od tego, kto jaki do szko³y przychodzi, to taki z niej wychodzi. Na pocz¹tku przychodzi³y bardzo ró¿ne osoby, trudno by³o mówiæ o jakiej wyranej tendencji, raczej zauwa¿alny by³ pewien rys.
Pojawia³o siê wiêcej osób, które by³y b¹d liderami organizacji pozarz¹dowych,
b¹d same sob¹ reprezentowa³y typ lidera, osobê z inicjatyw¹. Kiedy Ela So³tys
okreli³a takie osoby: To one bêd¹ dawaæ pracê innym, to one bêd¹ kreowaæ rzeczywistoæ. I rzeczywicie tak by³o. Szko³ê koñczy³y osoby z du¿¹ inicjatyw¹, teraz
maj¹ swoje firmy. Ale one ju¿ tak naprawdê z tym do nas przysz³y. Szko³a da³a im
wiedzê i umiejêtnoci uczenia innych oraz mo¿liwoci praktyki. Teraz obserwujê, ¿e
ludzie czêciej przychodz¹ z pytaniem: Co robiæ w ¿yciu?
Jak oceniasz ten trend?
Nie wiem, czy jest to dobre, powiem szczerze. Nawet dla tych osób. Bo bycie
trenerem wymaga dojrza³oci, umiejêtnoci przyjrzenia siê sobie w ró¿nych obszarach
¿ycia, ale to trzeba osi¹gn¹æ znacznie wczeniej ni¿ na etapie szko³y. My trenerzy pracujemy sob¹, jestemy podstawowym narzêdziem w tworzeniu sytuacji edukacyjnej. Warto
wiêc mieæ pouk³adane swoje sprawy, znaæ siebie od tej dobrej strony, która zainspiruje
ludzi do zmiany. Sama wiedza i dowiadczenie nie wystarcz¹.
A mo¿e dziêki tym zmianom wród profilu uczestników stali siê oni
bardziej ró¿norodni?
Nie, wrêcz przeciwnie. Obserwujê raczej, ¿e teraz przychodz¹ do nas osoby,
które tworz¹ bardziej jednorodn¹ grupê. Na pocz¹tku w szkole pojawiali siê liderzy,
ale tak¿e osoby, które liderami nie by³y, mia³y natomiast inne zalety i umiejêtnoci.
By³a te¿ wiêksza rozpiêtoæ poziomu kompetencji trenerskich. Natomiast teraz
wszystko jest znacznie bardziej wyrównane.
I nie wiadomo, co jest lepsze?
Jak sama powiedzia³a, ta szko³a i dostosowuje siê do zmian, i sama siê zmienia.
To te¿ jest rynek, tyle ¿e z misj¹. Rynek w sensie potrzeb ludzi, którzy do nas
przychodz¹. Trudno mi oceniæ, jak jest lepiej.
Dlaczego potencjalny trener, maj¹cy wiedzê, charyzmê i pewne
dowiadczenie szkoleniowe, mia³by wybraæ siê w³anie do szko³y
STOP?
Szko³a bazuje na podejciu psychologicznym. Znajomoæ procesu grupowego
to podstawa pracy trenerskiej. Uczestnik naszej szko³y widzi siebie w kontekcie in215

nych ludzi i dziêki szkole otrzymuje pomoc na samym pocz¹tku drogi trenerskiej.
Zarówno pocz¹tkuj¹cy trener, jak i dowiadczony mo¿e przyjrzeæ siê sobie i odpowiedzieæ na istotne pytania dotycz¹ce siebie w roli trenera. Zdobywa wiedzê i umiejêtnoci oraz dowiadczenie pomocne w kszta³towaniu siebie w tej roli.
Szko³a Trenerów STOP równa siê wysoka jakoæ. Zakres przekazywanej wiedzy
i umiejêtnoci trenerów prowadz¹cych zajêcia w szkole s¹ na bardzo wysokim poziomie  s¹ to wysokiej klasy specjalici. Szko³a zmienia siê dziêki uczestnikom, bo rozumiemy potrzebê ci¹g³ej zmiany. Ca³y czas uczymy siê lepiej prowadziæ tê szko³ê.
Wartoci¹ dodan¹ szko³y s¹ wszelkie zajêcia pozalekcyjne organizowane przez
samych uczestników  wspólne warsztaty fotograficzne, nauka gry na bêbnach,
piewanie, warsztaty origami, pieczenie pierników, warsztaty gospel. Podczas szko³y
zawi¹zuj¹ siê przyjanie.
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Ewa Jasiñska
pedagog, ukoñczy³a studia podyplomowe w zakresie Animacji
Wspó³pracy rodowiskowej oraz Poradnictwa i Orientacji
Zawodowej; trener organizacji pozarz¹dowych, nauczyciel
akademicki, doradca w zakresie animacji i wspó³pracy
rodowiskowej, ekspert metody CAL. Jej specjalnoæ to szkolenia
w zakresie: komunikacja spo³eczna, praca z grup¹, budowanie
partnerstw, animacja wspó³pracy rodowiskowej, metodologia
prowadzenia warsztatów. Koordynator wielu programów
zwi¹zanych z animacj¹ i aktywizacj¹ rodowiskow¹.

Kodeks Etyczny trenera STOP
Aleksandra Daszkowska-Kamiñska: Jaki by³ cel stworzenia Kodeksu
STOP?
Ewa Jasiñska: Chodzi³o o wprowadzenie standardów do pracy trenera
i kszta³towanie wizerunku etycznego szko³y STOP. Mam wra¿enie, ¿e gdy
powo³alimy STOP, du¿o by³o dyskusji o zasadach, jakie obowi¹zuj¹ trenera. Powsta³
postulat, aby to spisaæ. Pamiêtam, ¿e najwiêcej kontrowersji budzi³ punkt
o nadu¿ywaniu alkoholu, który brzmi: Trener dba o swój autorytet  nie nadu¿ywa
alkoholu oraz innych substancji odurzaj¹cych. Zastanawialimy siê, gdzie jest granica
 mo¿na piæ alkohol czy nie mo¿na? Pytanie o granicê pojawia³o siê te¿ w kontekcie
relacji osobistych. Dla wszystkich by³o zrozumia³e, ¿e nie wolno nawi¹zywaæ flirtu,
romansu, nie wolno manipulowaæ, ale czy to znaczy, ¿e po godzinach pracy nie
wolno trenerowi usi¹æ z ludmi i rozmawiaæ? Czy powinien siê dystansowaæ? Ale
przecie¿ proces grupowy trwa te¿ w kuluarach i warto byæ tam z grup¹. Mylê, ¿e
na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Po tych rozmowach zrozumia³am,
¿e nale¿y unikaæ wyró¿niania kogo czy tworzenia niezdrowych relacji podczas
szkolenia, np. romansowych.
Jest w tym kodeksie co specyficznego dla bycia trenerem w III
sektorze?
Dla mnie te regu³y powinny obowi¹zywaæ trenerów, nauczycieli, edukatorów
 ka¿dego, kto przekazuje wiedzê, umiejêtnoci, a tak¿e wp³ywa na postawy. Mylê,
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Dla mnie regu³y Kodeksu Etycznego powinny obowi¹zywaæ trenerów,
nauczycieli, edukatorów  ka¿dego, kto przekazuje wiedzê, umiejêtnoci,
a tak¿e wp³ywa na postawy.
¿e nie ma grupy uczestnicz¹cej w procesie edukacyjnym, która nie powinna
przestrzegaæ tych zasad. Ze wzglêdu na dobro szkolonej osoby.
Czy jeszcze który z punktów Kodeksu Etycznego jest dla Ciebie
kontrowersyjny?
Moje w¹tpliwoci budzi punkt: (Trener) zna swoje mo¿liwoci, podejmuje siê
zadañ nieprzekraczaj¹cych jego wiedzy, si³y, umiejêtnoci, mo¿liwoci psychofizycznych  czyli nie wychodzi poza swoje kompetencje. To ju¿ jest dyskusyjne. Zdarza
siê, ¿e dochodzi do sytuacji, z której trener nie mo¿e siê wycofaæ, czasem ma te¿
zani¿on¹ samoocenê. Ale rozumiem, ¿e to chodzi raczej o sytuacjê, gdy trener podejmuje siê robiæ co, o czym nie ma zielonego pojêcia.
Natomiast nie przywi¹zujê szczególnego znaczenia do praw autorskich. Dzielê
siê tym, co mam. Jest mi mi³o, gdy kto mówi, ¿e jakie æwiczenie czy metodê
zaczerpn¹³ ode mnie. Ale oczywicie, takie jest moje podejcie. S¹ ludzie, którzy
zarabiaj¹ na prawie autorskim, i ja to rozumiem.
Jak rozumiesz punkt pierwszy: (Trener) okazuje szacunek wobec
pogl¹dów, postaw, przekonañ i wartoci uczestników szkoleñ oraz
innych trenerów. Nie podejmuje siê zadañ, w których nie by³oby to
mo¿liwe.
Moja postawa co do tej regu³y ewoluowa³a przez ostatnie dziesiêæ lat. Kiedy
by³am przekonana, ¿e trener ma absolutnie prawo oddzia³ywaæ na wiedzê, umiejêtnoci i postawy. Podczas szkoleñ z animacji lokalnej ma prawo wp³ywaæ na przekonania o rodowisku  orzekaæ, co jest dobre, a co z³e. Wydawa³o mi siê, ¿e jako
trener mam patent na takie wartociowanie. Teraz jestem przekonana, ¿e nie mam
prawa tego robiæ. Mam za to dystans. Uwa¿am, ¿e moje zadanie polega na dostarczeniu wiedzy i umiejêtnoci oraz pokazaniu, jakie postawy s¹ najbardziej przydatne do ich wykorzystania. A cz³owiek wybiera sam. Czasem wydaje mi siê, ¿e teraz
popadam w drug¹ skrajnoæ. Uwa¿am, ¿e ka¿dy ma prawo do zachowania swojego zdania i do tego, aby grupa nie wystawia³a mu oceny.
A wyobra¿asz sobie sytuacjê, gdy odmawiasz poprowadzenia
szkolenia z obawy, ¿e nie uda Ci siê zachowaæ postawy otwartoci?
Zdarzy³o mi siê to dwukrotnie. W obu przypadkach nie zgadza³am siê z celem
sformu³owanym przez organizatora. Chodzi³o o zmianê postaw w zespole, ale bez
wiedzy jego cz³onków. Uwa¿a³am, ¿e jest w tym jaki zgrzyt.
Spójrzmy teraz na punkt: Trener jest odpowiedzialny za w³asny rozwój
i wzrost kompetencji trenerskich. Co Ty robisz, aby rozwijaæ siê
zawodowo?
Koñczê jedne studia i zaczynam kolejne. W tym zawodzie trzeba siê nieustannie uczyæ. Mimo ¿e w ci¹gu ostatnich lat ukoñczy³am trzy kierunki studiów podyplo218

mowych, to ci¹gle identyfikujê u siebie jakie braki. Jest te¿ tak, ¿e ludzie siê zmieniaj¹,
wiêc trzeba siê do tego dostosowywaæ. Du¿e znaczenie ma te¿ superwizja. Niewiadomie popadamy w rutynê i stereotypy, a superwizja te przekonania odczarowuje.
Ceniê sobie tak¿e superwizjê kole¿eñsk¹. Zawsze kiedy z kim pracujê, to mówimy
sobie, z czym nam by³o dobrze, a co mo¿na by poprawiæ. Idealn¹ sytuacj¹ by³oby
obowi¹zkowe poddawanie siê superwizji  tak jak u psychologów. Ale barier¹ s¹
koszty. Mam ten komfort, ¿e zwykle pracujê w projektach edukacyjnych, w których
zazwyczaj przeprowadzana jest ewaluacja. Wiêc mam niejako za darmo to, ¿e kto
mnie obejrzy i powie, jak widzi moj¹ pracê.
Jest jeszcze taki punkt: Nie wykorzystujê warsztatu dla propagandy
politycznej czy okazji do sprzeda¿y lub marketingu produktów
niezwi¹zanych bezporednio z programem szkolenia. Spotka³a siê
z tak¹ sytuacj¹?
Tak, w latach 90-tych uczestniczy³am w szkoleniach z zakresu budowania wizerunku/ prowadzenia kampanii, gdzie jako przyk³ad dobrych praktyk wskazywane
by³y dzia³ania konkretnych partii i ich organów. Formê realizacji zajêæ odebra³am
jako manipulacjê, maj¹c¹ uzmys³owiæ uczestnikom, która partia jest najlepsza. W tym
kontekcie zastanawiam siê, na ile, gdy prowadzê szkolenia, mam prawo mówiæ
o w³asnych sympatiach. Nawet wieczorem, pij¹c herbatê z uczestnikami, staram siê
ich nie ujawniaæ, ale uczestnicy zawsze chc¹ wiedzieæ, jakie jest zdanie trenera.
O wartociach mogê mówiæ, ale o tym, która partia jest lepsza  nie.
A jeli trener jest zwi¹zany z firm¹, z której oferty mo¿na skorzystaæ,
aby kontynuowaæ szkolenie?
Bardzo czêsto robiê promocjê, ale tylko organizacji, które oferuj¹ co za darmo.
Uwa¿am to za mój obowi¹zek. Bêd¹c na studiach podyplomowych, zdarzy³o mi siê
uczestniczyæ w warsztatach, podczas których trenerzy mówili tylko rzeczy, które
mo¿na znaleæ w literaturze. Okazywa³o siê, ¿e aby poznaæ narzêdzia, nale¿a³o udaæ
siê do nich na osobne, p³atne szkolenia, do czego otwarcie zachêcali. Uzna³am to za
manipulacjê.
Dalej: Trener posiada wiadomoæ
i wykorzystuje ten wp³yw jedynie
edukacyjnych.

swego
w celu

wp³ywu na grupê
tworzenia sytuacji

To jedna z najtrudniejszych regu³ do zastosowania. Z dowiadczenia wiem, ¿e
trudno jest trenerowi samemu oceniæ, czy dzia³ania, których siê podejmuje, s³u¿¹
procesowi edukacyjnemu, czy s¹ ju¿ zwyk³¹ manipulacj¹. £atwiej jest to zaobserwowaæ superwizorowi, jego podpowied mo¿e byæ dla trenera bardzo pomocna.
A mo¿e nie warto siê tak koncentrowaæ na procesie, bo to zaburza
przekaz merytoryczny?
To nieprawda. Ja jestem trenerem twardym. Uczê technik  m. in. mapy zasobów i potrzeb. I pojawia siê pytanie, gdzie tu jest miejsce na proces? Ale idê do
ludzi, do grupy, wiêc pojawiaj¹ siê relacje, emocje, ujawniaj¹ postawy. Muszê na to
zwracaæ uwagê. Grupa, pozostaj¹c w dobrych relacjach, oddzia³ywuj¹c na siebie
pozytywnie, dbaj¹c o realizacje kontraktu, chêtniej anga¿uje siê w zajêcia i efektywniej korzysta z przekazywanej jej wiedzy i umiejêtnoci.
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Uwa¿asz, ¿e zawód trenera ma przed sob¹ przysz³oæ?
Na pewno. Teraz ju¿ wszyscy wiedz¹, ¿e bêd¹ siê uczyæ ca³e ¿ycie. Du¿o osób siê
zg³asza, tak¿e takich, którzy niezbyt siê do tego zawodu nadaj¹. Ale to zweryfikuje
rynek.
A kto siê nadaje do tego zawodu?
To trudne pytanie. Niezbêdne predyspozycje spo³eczne to komunikatywnoæ,
otwartoæ, tolerancja, ale te¿ kreatywnoæ i innowacyjnoæ. Istotne jest posiadanie
konkretnej twardej wiedzy i gotowoæ na ci¹g³e uczenie siê, rozwijanie w³asnych
predyspozycji uczenia siê i uczenia innych.
Sk¹d siê bierze przekonanie, ¿e rola trenera jest wymarzon¹ rol¹ w III
sektorze?
Bêd¹c uczestnikiem szkolenia, nabiera siê przekonania, ¿e fajnie byæ trenerem.
Jest to te¿ trochê zwi¹zane z marzeniem m³odego cz³owieka, aby byæ nauczycielem.
Druga sprawa: w NGO panuje przekonanie, ¿e w tej bran¿y mo¿na zarobiæ dobre
pieni¹dze. Tylko warto te¿ uwiadamiaæ ludziom, ¿e to siê wi¹¿e z du¿ymi kosztami.
Praca trenera nie polega tylko na pracy z grup¹  kryj¹ siê za tym godziny powiêcone na opracowanie programu na samokszta³cenie. Przypomina mi siê szkolenie
trenerów, którzy wykruszyli siê, gdy przyst¹pili do opracowywania programu szkolenia z uwzglêdnieniem procesu, cyklu Kolba i wszystkich tego typu elementów.
Z szesnastu osób zosta³y tylko trzy. Ale dopóki siê nie spróbuje, to siê tego nie wie.
Zreszt¹ ja jestem daleka od oceniania. Znam osoby, którym na pocz¹tku wydawa³o
siê, ¿e nie nadaj¹ siê na trenerów, a teraz s¹ wietni. To jest proces. W praktyce
weryfikuje siê sposoby uczenia, w ten sposób doskonali siê warsztat, staje lepszym
trenerem.
Co wyró¿nia szko³ê STOP?
Na pewno zespó³ trenerski, na pewno poziom zaanga¿owania. Ka¿da kolejna
osoba, która prowadzi zajêcia, czuje siê odpowiedzialna za ka¿dego z uczestników.
Trenerzy przekazuj¹ sobie informacje. Zdarza³o mi siê pracowaæ w projektach,
w których trenerzy pracuj¹cy przede mn¹ nie byli zainteresowani, co dalej sta³o siê
z osobami, które szkolili. A ci co szkolili po mnie, nie okazywali zainteresowania
moimi refleksjami. Tutaj dba siê o rozwój ka¿dej osoby uczestnicz¹cej w szkole trenerów. Pojawia siê natomiast problem superwizora grupy: komu ma pomóc ta
osoba? Trenerom czy uczestnikom? Jeli uczestnikom, to co bêdzie z nimi robi³? Za
ma³o mamy narzêdzi, które pozwoli³yby uczestnikom zobaczyæ, jak radz¹ sobie jako
trenerzy. Ci¹gle nie znalelimy jeszcze z³otego rodka miêdzy merytoryk¹
a procesem. Uwa¿am, ¿e ci¹gle nam jeszcze daleko do idea³u, choæ bardzo du¿o siê
uczymy. Jest du¿o pomys³ów, ale brakuje czasu. Mówiê to tak¿e o sobie. Jak wspominam pierwsze szko³y, to mam wra¿enie, ¿e te grupy do dzisiaj s¹ bardziej zintegrowane ni¿ obecne. Byæ mo¿e ludzie byli inni, a byæ mo¿e to wina naszych metod lub
tego, ¿e z pocz¹tku szkolilimy bardziej uwa¿nie.
A co wyró¿nia STOP jako stowarzyszenie?
Dla mnie STOP jest moim zwi¹zkiem zawodowym. Powinien pomagaæ mi
w rozwoju. Jest te¿ baz¹ ofert pracy i mam wra¿enie, ¿e gdybym straci³a swoje kontak220

ty, to tutaj znajdê informacjê. W STOPie mam dostêp do nowinek i gdy potrzebuje kotrenera, to tutaj mog¹ mi kogo poleciæ. Jak namawiam ludzi do STOPu, to
pytaj¹: A co ja z tego bêdê mia³? No mo¿e nic, a mo¿e tyle, ile sam wniesiesz 
odpowiadam. STOP siê bardzo zmieni³ przez ostatnie dwa lata. Oferta jest coraz
bogatsza i lepsza, z której nie skorzysta tylko chyba ten, kto nie chce. Jest bardzo
du¿a ró¿norodnoæ projektów  ró¿na tematyka, ró¿ny stopieñ zaawansowania.
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Jacek Jakubowski
Psycholog, wspó³w³aciciel firmy dzia³aj¹cej pod nazw¹ Grupa
TROP, superwizor rekomendowany przez STOP i PTP, pasjonat
jakoci szkoleñ i namiêtny zmieniacz wiata. Realizuje projekty
w biznesie, organizacjach pozarz¹dowych, owiacie i wszêdzie tam,
gdzie komunikacja, wspó³praca, otwartoæ na innego przydaje siê
w budowaniu nowej rzeczywistoci.

Blaski i cienie zawodu trenera
Aleksandra Daszkowska-Kamiñska: Jakie s¹ zalety bycia trenerem?
Jacek Jakubowski: Trener ma mo¿liwoæ, jak rzadko który inny zawód, kreowaæ swoje ¿ycie. W du¿ej mierze mo¿e decydowaæ o tym, czym bêdzie siê zajmowa³.
Kreowanie ¿ycia przez trenera. Co to w³aciwie znaczy?
Trenerzy s¹ teraz coachami, instruktorami, animatorami zmiany. Ewolucja, jak¹
przesz³o trenerstwo, jest nieprawdopodobna. A ona przyspiesza, nie zwalnia. Ostatnio czêsto mylê, ¿e trener to osoba kreuj¹ca zmianê  osobist¹ i spo³eczn¹.
Superwizowa³em ostatnio program dla obszarów wiejskich. Przyje¿d¿a trener
z Centrum Aktywnoci Lokalnej i robi spotkanie metodami warsztatowymi.
Uczestnicz¹ w nim ró¿ni lokalni gracze w gminie, np. dyrektor OPS, wójt, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych itd. I trener doprowadza do tego, ¿e oni pierwszy
raz w miarê uwa¿nie rozmawiaj¹ ze sob¹, co uzgadniaj¹, wspó³pracuj¹. To przecie¿
pocz¹tek wa¿nej, kulturowej przemiany w tym konkretnym rodowisku. Czy to dalej
jest warsztat, czy sesja zmiany, wsparcie budowania kapita³u spo³ecznego?
Zadaniem trenera jest stworzenie przestrzeni rozmowy, poprowadzenie procesu, czuwanie nad pewn¹ dyscyplin¹ i sposobem wypowiedzi. Jednoczenie wynik
dzia³añ zale¿y od wolnych wyborów uczestników, od ich odpowiedzialnoci, motywacji do dzia³ania. W tej chwili tak zreszt¹ szkoli siê szefów, ¿eby pracownicy nie byli
wykonawcami, tylko autorami pewnych przedsiêwziêæ i wydarzeñ. Je¿eli trener
potrafi doprowadziæ do kontaktu i kontraktu pomiêdzy uczestnikami, uruchomiæ
synergiê grupy, uruchomiæ dzia³anie i nad nim czuwaæ, to mo¿e tê umiejêtnoæ
stosowaæ w wielu dziedzinach, wchodziæ w rozmaite projekty. Mo¿e kreowaæ swoj¹
przysz³oæ, realizowaæ wartoci, prowadziæ wa¿ne projekty spo³eczne, które le¿¹
mu na sercu. Mo¿e byæ albo trenerem genderowym, albo trenerem od rodowisk
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wiejskich, albo trenerem w biznesie. Teraz np. za³o¿ylimy Stowarzyszenie Inicjatywa
Firm Rodzinnych i zobaczmy, jak trenerzy poradz¹ sobie ze wsparciem systemu
rodzinnego, który dzia³a w biznesie. A to przecie¿ po³owa gospodarki, jak nie wiêcej.
Trener, maj¹c instrumentarium, mo¿e stawaæ przed kolejnymi, ró¿nymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, które kto zdefiniowa³ albo które sam zdefiniuje. Mo¿e nadaæ
im w³asne piêtno, styl. Wewn¹trz jednego obszaru s¹ tysi¹ce sposobów dzia³añ.
Ciemn¹ stron¹ jest to, ¿e mo¿na siê kompletnie pogubiæ. Skakaæ z tematu na temat,
staraj¹c siê co zarobiæ. Trener musi z czego ¿yæ i zatrudnia siê u ludzi, którzy nie s¹
trenerami. Mog¹ oni dzia³aæ w oparciu o inny system wartoci. Robi¹ z niego robola, wykonawcê. Staje ci¹gle przed wyborami moralnymi, dylematami etycznymi, co
ma zrobiæ w danej sytuacji.
Wyzwaniem dla wielu trenerów jest to, ¿e nie pracuj¹ w zespole, ¿e nie maj¹
superwizji  czy to mistrzowskiej, czy to partnerskiej. A superwizja daje czas na refleksjê, pozwala na konfrontacjê ze swoimi emocjami, czas na zrozumienie tego, co
zasz³o. Warto konfrontowaæ swoj¹ pracê, a tak¿e decyzje podejmowane podczas
szkoleñ  nawet nie z rad¹ mistrzów, ale z ich dowiadczeniem.
S¹ trenerzy którzy bardzo uwa¿aj¹ na proces grupowy, inni wystêpuj¹ z pozycji
eksperta i interweniuj¹ dopiero wtedy, kiedy co siê dzieje. Jeli kto wybiera tê
pierwsz¹ drogê, to jest to dla niego bardzo obci¹¿aj¹ce. Ca³y czas jest blisko tych
emocji, które dziej¹ siê u niego na warsztatach.
To jest pozorna ró¿nica. Siedzimy i rozmawiamy. Mo¿emy nie rozmawiaæ
o Twoich czy moich emocjach, ale one i tak s¹. Jest mi³o lub niemi³o, jakie pr¹dy
chodz¹ Podobnie jest w grupie. Jaki proces zawsze siê w niej dzieje, mo¿na tylko
tego nie umieæ zobaczyæ albo ignorowaæ.
Trener, nawet kiedy szkoli z twardego tematu: ksiêgowoci czy pisania projektów, uruchamia proces uczenia siê. Dynamika grupy mo¿e mu w tym procesie sprzyjaæ albo przeszkadzaæ. Brak poczucia bezpieczeñstwa, inwazyjny sposób komunikowania siê tworzy toksyczn¹, nieprzyjemn¹ sytuacjê, w której uczestnicy bardziej
koncentruj¹ siê na tym, jak przetrwaæ, obroniæ w³asne poczucie godnoci, ni¿ na
tym, ¿eby czego nowego siê nauczyæ. Z kolei rozumienie tego, ¿e s¹ ró¿ne momenty w ¿yciu grupy  okresy zmêczenia, spadku b¹d przyp³ywu energii, wspólnej
radoci czy satysfakcji ze wspólnych odkryæ  wszystko to pozawala efektywniej
prowadziæ proces uczenia siê.
Niedawno poproszeni zostalimy o pomoc w rozwiniêciu warsztatu pracy szkoleniowców, którzy wdra¿ali nowe systemy komputerowe. Okaza³o siê, ¿e eksperci
maj¹cy bardzo du¿o wiedzy merytorycznej, robili wprowadzeniowy wyk³ad przez
godzinê. Grupa powolutku przysypia³a, a prowadz¹cy nie mia³ pojêcia dlaczego
po godzinie nikt nie ma w³aciwie ¿adnych pytañ.
Staralimy siê im pomóc w tym, ¿eby jak najprêdzej nawi¹zali kontakt, dopucili
pytania, w¹tpliwoci, zaakceptowali negatywne emocje towarzysz¹ce wkraczaniu
w now¹, niezbyt lubian¹ dziadzinê. K³opot w tym, ¿e jeli uczestnik zadaje pytanie,
to w tych pytaniach wyra¿a tak¿e emocje. Jest zagubiony, a mo¿e nawet wciek³y,
albo pyta mimo swojej niemia³oci, co go kosztuje sporo napiêcia. Mo¿e te¿ pytaæ
z sympatii do trenera, a mo¿e to byæ prowokacja; albo pytaj¹cy jest weso³kiem i próbuje roz³adowaæ atmosferê mo¿liwoci jest wiele. A trener musi zdecydowaæ, czy
lepiej jest teraz siê pomiaæ i potem wróciæ do g³ównego tematu, czy mo¿e zapytaæ,
o co chodzi. Trener nigdy nie uniknie procesu grupowego. Jeli jest grupa ludzi, to
ró¿ne rzeczy siê dziej¹. Jedna osoba jest g³oniejsza, druga cichsza, jeden chce
przyszpanowaæ, a drugi poderwaæ dziewczynê siedz¹c¹ obok. A trener jest od tego,
¿eby tê sytuacjê przeprowadziæ w taki sposób, ¿eby uczestnicy wiêcej i lepiej rozu223

mieli. Jednej osobie mo¿na wiedzê przekazaæ metaforycznie, a drugiej  krok po
kroczku. Trener musi wybraæ odpowiedni¹ metodê, bo to on jest specem od uczenia. Je¿eli zbuduje dobr¹ relacjê (nawi¹¿e emocjonalny kontakt i zawrze kontrakt,
czyli oka¿e ludziom szacunek, umawiaj¹c siê z nimi na sposób pracy), to ludzie bêd¹
mu ufaæ. Bêd¹ zadawaæ pytania, których normalnie by nie zadali, bo by uwa¿ali, ¿e
wyjd¹ na g³upa.
Tak¹ charakterystyczn¹, testow¹ sytuacj¹ jest prosty ci¹g zdarzeñ. Trener na
pocz¹tku mówi, ¿e nie ma g³upich pytañ. Proszê Was o zadawanie pytañ, to mi
pomo¿e w odpowiednim prezentowaniu materia³u. Który z uczestników zadaje
pierwsze pytanie. Nie ma jeszcze do koñca zaufania do prowadz¹cego, wiêc wypowiada je nieco ironicznym, agresywnym tonem. W podtekcie kwestionuje nieco
kompetencje prowadz¹cego i sens ca³ego szkolenia. Z punktu widzenia procesu
grupowego to bardzo wa¿ny moment. To, jak trener poradzi sobie z ca³¹ sytuacj¹,
jest sygna³em dla wszystkich, jak naprawdê bêdzie prowadzi³ spotkanie. Je¿eli potrafi
obróciæ to w ¿art albo asertywnie (czyli z szacunkiem, ale stanowczo) poprosi
o wyjanienie sytuacji, albo zapyta grupy, czy ma podobne dylematy i uruchomi
wspóln¹ dyskusjê nad przyczynami niepokoju  uruchomi konstruktywny proces
wspó³pracy. Je¿eli skarci, obruszy siê albo speszy i oka¿e bezradnoæ, to uruchomi
obronne postawy, agresywne lub bierne zachowania i sparali¿uje mo¿liwoæ wspólnego uczenia siê.
Trenerzy, którzy mówi¹, ¿e s¹ ekspertami np. od pisania projektów i nie widz¹
sensu w pracy na procesie, po prostu uciekaj¹ przed rzeczywistoci¹.
Rozumiem, ¿e s¹ granice nie tyle wiadomoci procesu, co pracowania
na procesie.
Tzw. praca na procesie (czyli w oparciu o proces grupowy) oznacza, ¿e trener nie ma gotowego scenariusza zajêæ. Umie obserwowaæ to, co dzieje siê w grupie,
i w oparciu o to proponuje æwiczenia, tematy, sposoby pracy, przerwy. Pracuje nad
tym, ¿eby przestaæ byæ osob¹ centraln¹, najwa¿niejsz¹. Mówimy wtedy, ¿e grupa
staje siê samosterowna, a uczestnicy maj¹ niesamowite dowiadczenie synergii,
podmiotowoci. Maj¹ szansê (i wietnie z niej korzystaj¹) wzi¹æ odpowiedzialnoæ
za to, co razem grupowo robi¹.
W moim przekonaniu niezale¿nie od tematu szkolenia praca w oparciu o proces jest sensowniejsza i wymaga wy¿szych kompetencji od trenera. Nieoceniona
jest przy rozwijaniu tzw. inteligencji emocjonalnej czy tzw. kompetencji kluczowych.
Przy twardych tematach warto mieæ scenariusz i przygotowane modu³y pozwalaj¹ce
zrozumieæ istotne treci. Jednak dowiadczony trener dostosowuje metody, techniki, sposoby pracy do grupy, z któr¹ pracuje. W koñcu chodzi o to, ¿eby siê jak najwiêcej nauczyli, a nie o to, ¿eby przerobiæ materia³.
Istnieje te¿ chyba inne zagro¿enie. Trener tak zafascynuje siê procesem
i tym, co siê dzieje w grupie, ¿e od³o¿y na bok merytorykê
i umiejêtnoci.
Oczywicie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dojrza³y trener komponuje szkolenie. Ludzie,
którzy wchodz¹ na cie¿kê trenersk¹, kiedy odkrywaj¹ proces grupowy, dostaj¹
ma³piego rozumu: O rany boskie! Jak mo¿na w ten sposób rozmawiaæ? Jak mo¿na
tak byæ ze sob¹? Zaczynaj¹ siê tym upajaæ. A najwa¿niejsze jest to, co s³u¿y uczestnikom i projektowi, w którym bierzemy udzia³. Je¿eli trenujemy wychowawców,
którzy za chwilê bêd¹ pracowali na obozie z m³odzie¿¹, musimy na bazowe rzeczy
zwróciæ uwagê. Stanowczo wymagaæ od uczestników szkolenia, ¿eby np. opano224

wali pewien zakres wiedzy prawnej albo zrozumieli wspóln¹ metodykê pracy na
obozie. Byæ mo¿e woleliby oni porozmawiaæ o egzystencjalnych problemach albo
d³u¿ej siê pointegrowaæ, a tu prowadz¹cy jak Cerber stoi na stra¿y programu. To
jest zreszt¹ najbardziej fascynuj¹ce w tym zawodzie  jak dogadaæ siê z ludmi
w sytuacjach konfliktowych, jakie decyzje podejmowaæ w konkretnych sytuacjach.
Jak pogodziæ cele organizacji lub konkretnego projektu z potrzebami konkretnych
osób.
Problemem jest tak¿e to, z kim siê pracuje. Wiêkszoæ treningów i warsztatów
prowadzonych w oparciu o metodykê uczenia siê w oparciu o dowiadczenie
jest nadal szokiem kulturowym. Ludzie na szkolenie przychodz¹ pos³uchaæ
wyk³adu. Nastawieni s¹ na to, ¿e prowadz¹cy bêdzie ich egzaminowa³, ocenia³,
spodziewaj¹ siê ró¿nych manipulacji. A tu pojawia siê trener, który stara siê
nawi¹zaæ kontakt, pyta ich o oczekiwania, usi³uje ustawiæ partnerskie relacje. Co
on  zg³upia³? Przecie¿ to on ma nas nauczyæ, W krêgu sadza  a co my, anonimowi alkoholicy? Gada, ¿e nie bêdzie ocenia³, a zaraz komu wygarnie, ¿e g³upio
gada i nic nie rozumie. W krótkich, kilkugodzinnych szkoleniach czêsto nie ma
czasu na wprowadzanie nowego paradygmatu. Trzeba wejæ w rolê eksperta
i postaraæ siê zrobiæ tyle, ile siê da. Zawsze mo¿na przygotowaæ jakie æwiczenie,
w którym trzeba wykorzystaæ przedstawion¹ wiedzê. To ju¿ co  wiêksza szansa na prawdziwe nauczenie siê. Jednak wiêkszoæ warsztatów, cyklów ma to
drugie dno  uczy uczenia siê, rozmowy, synergicznej wspó³pracy niezale¿nie
od konkretnego tematu.
Mamy tak¹ sytuacjê, ¿e trener pracuje metodami aktywnymi, uczy siê
te¿ pracowaæ na procesie. Mijaj¹ jednak lata i przychodz¹ kryzysy. Jak
sobie z nimi radziæ  czy zmieniaj¹c temat, czy raczej zmieniaj¹c sposób
pracy?
Ciekawe by³oby zebranie takich informacji, bo mylê, ¿e ile ludzi, tyle strategii. Ja
na przyk³ad realizujê siê w superwizji albo budowaniu z³o¿onych projektów zmiany spo³ecznej, gdzie warsztat jest narzêdziem, soczewk¹, pozwalaj¹c¹ uruchamiaæ
rozwój spo³eczny. S¹ osoby buduj¹ce firmy szkoleniowe, tworz¹ce organizacje
pozarz¹dowe. Widzê te¿ osoby zanurzaj¹ce siê w poszukiwaniach duchowych,
anga¿uj¹ce siê w rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych. Coraz wiêcej osób traktuje prowadzenie warsztatów jako ciekaw¹, dobrze p³atn¹ pracê zawodow¹.
Ja gor¹co rekomendujê trenerom dzia³anie w zespo³ach interdyscyplinarnych.
Trener powinien dzia³aæ z innymi profesjonalistami. Uczyæ siê od nich, a samemu
podnosiæ kulturê edukacji (bo wszêdzie jest ona baz¹ zmiany). Powinien uczestniczyæ w programach zmiany, bo jest coraz mniej treningów i warsztatów, których
celem jest wy³¹cznie wzrost umiejêtnoci konkretnej osoby. Coraz wiêcej przedsiêwziêæ edukacyjnych jest wkomponowanych w pewien d³ugofalowy proces,
maj¹cy zrealizowaæ jakies wa¿ne cele, oparte o wartoci. Kto buduje projekt
przeciwdzia³ania bezrobociu  trener pracuje nad odbudowaniem poczucia w³asnej
wartoci albo uczy konkretnych umiejêtnoci poruszania siê na rynku. Musi rozumieæ cele i specyfikê ca³ego projektu, ¿eby dobrze poprowadziæ spotkanie. Inny
przyk³ad  firma stawia na nowy model przywództwa. Chcia³aby, ¿eby menad¿erowie
wiêcej s³uchali, rozmawiali, budowali osobowe relacje. Trener musi wiedzieæ, jakie
nastawienie maj¹ do tego uczestnicy, jaka jest dotychczasowa kultura organizacji,
czego oczekuj¹ po zajêciach autorzy projektu.
A jeli chodzi o ró¿nicê miêdzy trenerem biznesu a trenerami
pracuj¹cymi w programach spo³ecznych  czy jest te¿ tak, ¿e trenerzy
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biznesu s¹ jednak bardziej nara¿eni na kryzysy z powodu wiadomoci
sprzedawania swojej pracy, sprzedawania us³ug?
Pracujê z bardzo ró¿nymi trenerami i  Bogiem a prawd¹  nie widzê ró¿nicy.
S¹ trenerzy w biznesie, którym nadal siê wydaje, ¿e biznes polega na robieniu pieniêdzy, ale w tej chwili nawet z badañ wynika, ¿e firmy, których w³aciciele tak myl¹,
zaczynaj¹ przegrywaæ na rynku. Oczywicie, jak siê nie robi pieniêdzy, to siê te¿
przegrywa. Ale obecnie uwa¿a siê, ¿e zysk jest efektem, a nie celem. Zreszt¹ to jest
bardzo paralelne do psychologii. Jak cz³owiek goni za szczêciem, to go nie ma,
a jak cz³owiek poszukuje sensu, to czasami prze¿ywa szczêcie. Jak cz³owiek goni za
przyjemnoci¹, to siê mo¿e strasznie wypociæ i niczego nie osi¹gnie, a jak goni za
satysfakcj¹, g³êbi¹, to czasem ma przyjemnoæ, a czasem ból. W zwi¹zku z tym czym
siê ró¿ni praca w programach spo³ecznych od biznesu? Tylko tym, ¿e sektor
pozarz¹dowy sprzedaje swoje us³ugi jakim donatorom, a nie klientom. Bez przerwy
pisze projekty, musi dobrze wypaæ, musi mieæ markê. Natomiast mo¿na by powiedzieæ, ¿e organizacje pozarz¹dowe s¹ od rozwi¹zywania problemu, dawania
czego ludziom. Ale niedojrza³e osoby w tych organizacjach robi¹ cha³turê tak¹
sam¹, jak niedojrzali trenerzy w biznesie. Dojrzali trenerzy w biznesie wiedz¹, ¿e
maj¹ wnosiæ pewien proces do ¿ycia ludzi.
Taka anegdota. Mamy absolwenta naszej szko³y trenerów, który by³ sprzedawc¹,
a w tej chwili prowadzi szkolenia z technik sprzeda¿y. Jako sprzedawca mia³ wietne wyniki. Ka¿dy warsztat zaczyna od pokazywania ludziom swoich rekomendacji,
w których ma czarno na bia³ym napisane, ¿e po jego warsztatach wzros³a sprzeda¿.
Potem mówi sprzedawcom: Nie bêdê was uczy³ ¿adnych technik, bo one nie dzia³aj¹.
Bêdê was uczy³ rozmowy. Mam dowody, ¿e to dzia³a. Chcecie siê uczyæ? Chcecie
sprzedawaæ? To wam powiem, jak to robiæ. A potem wyjania: Na dziesiêæ osób,
które spotykasz, piêæ nie potrzebuje twojego produktu i bardzo wa¿ne jest, ¿eby
im go nie sprzeda³, bo jak im sprzedasz, tracisz twarz, markê, oni s¹ wkurzeni, jak im
to wepchniesz, wciniesz. Po prostu wiêcej niczego od ciebie nie kupi¹, bêd¹ uwa¿aæ
twoj¹ firmê za g³upi¹ Dwóch i tak potrzebuje twojego produktu, ¿adna wiêc sztuka im go sprzedaæ, a trzech tak naprawdê potrzebuje, tylko o tym nie wie. I to jest
twoja sztuka. Ale jaka jest ró¿nica miêdzy tymi, którzy nie wiedz¹, a tymi, którzy nie
chc¹? Tylko w rozmowie to wyczujesz. Skoñczy³y siê ju¿ czasy pojedynczego aktu
sprzeda¿y  co wypchn¹³e, to twoje. Teraz liczy siê relacja z klientem, jego zaufanie. A zdobêdziesz je wtedy, kiedy bêdziesz po prostu uczciwy, bêdziesz wyczuwa³,
czego potrzebuje klient, i dzia³a³ w jego interesie. W morzu zadañ i spraw do
za³atwienia taki klient bêdzie zawsze wraca³ do ciebie, bo wyrêczysz go w procesie
podejmowania decyzji. Wiêcej  ty siê na tym znasz, a on nie. Ale musi ci ufaæ, ¿eby
powierzyæ ci swoje sprawy. To jest ju¿ nie tylko etyczne, ale funkcjonalne. Jak go nie
oszukujesz, to on ci bêdzie ufa³ i zawsze przychodzi³ do ciebie gdy potrzebuje jakiego produktu, bo wie, ¿e ty mu wybierzesz dla niego najlepszy. A jeli go bêdziesz
robi³ w konia, to zorientuje siê doæ szybko i pójdzie do kogo innego. I nagle siê
okazuje  trzeba nie sprzedawaæ, tylko rozmawiaæ, byæ z ludmi.
Mówilimy o tym ju¿, ¿e ten kontakt jest bardzo intensywny. Jak trener
ma sobie radziæ z tym, ¿e jest osob¹ na wieczniku, któr¹ inni wrêcz
czasem adoruj¹?
Bardzo wiele niedojrza³ych osób usi³uje zostaæ trenerami, bo w³anie myl¹, ¿e
bêd¹ na wieczniku. Ja bym powiedzia³, ¿e trener musi czerpaæ inspiracjê
z Gandhiego. Gandhi by³ mistrzem, który odsuwa³ na bok swoje ego, ale wiedzia³,
¿e jak on bêdzie g³odowa³, to wywo³a efekt, jakiego by nie by³o, gdyby zrobi³ to kto
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inny. No to decydowa³ siê na g³odówkê. Widzia³, ¿e pisz¹ o tym gazety, przejmuj¹ siê
tym zwykli ludzie i rz¹dy, ale traktowa³ to jako narzêdzie zmiany. Nie epatowa³ siê
tym, pracowa³ nad tym, ¿eby nie napawaæ siê swoim znaczeniem i moc¹. Trener
musi pracowaæ nad tym, ¿eby swojej pozycji u¿ywaæ do wspierania procesu uczenia siê. Je¿eli to, ¿e jest taki, a nie inny, spowoduje, ¿e ludzie siê rozkrochmal¹,
uciesz¹, zafascynuj¹, ale bêd¹ siê uczyæ  to piêknie. Gorzej, kiedy gwiazduje, pokazuje, jaki jest m¹dry i fajny. Widzia³em warsztaty, po których ludzie wychodz¹c, mówili,
¿e nigdy nie bêd¹ tak m¹drzy, jak ten trener i to by³o jedyne, czego siê nauczyli. Ja
nie jestem taki buddystyczny jak Gandhi, uwa¿am, ¿e fajnie jest siê cieszyæ sob¹
i wiedzieæ, ¿e siê jest co wartym. I zaoferowaæ to uczestnikom jako wsparcie ich
dzia³añ. I umieæ zafascynowaæ siê tym, jacy oni s¹ m¹drzy, jak wietnie pracuj¹.
Porozmawiajmy o blaskach i cieniach zawodu trenerskiego. Jako
g³ówny cieñ na drodze trenera wskazuje siê zwykle wypalenie
zawodowe. S³usznie? Czy mo¿e to tylko taki straszak?
Je¿eli mówimy o wypaleniu, to ju¿ nie ma ¿artów. To jest termin kliniczny, stan,
w którym cz³owiek nie funkcjonuje ju¿ w normalny sposób. To dotyczy ró¿nych
zawodów, nie tylko trenerów. Natomiast mam takie wra¿enie, ¿e gdy mówimy
o trenerach, to najtrudniejsze jest to, ¿e ¿yj¹ w ogniu emocji, dynamiki kolejnych
grup. Towarzysz¹ coraz to nowym osobom w trudzie uczenia siê, radociach,
zwi¹zanych z przekraczaniem barier. Czasem nierozumnych atakach, czasem
niemo¿liwych do spe³nienia oczekiwaniach. To tak, jakby cz³owiek bez przerwy
romansowa³, ale doæ szybko porzuca³ kolejne zwi¹zki.
Wiemy przecie¿, ¿e g³êbokie spotkanie z drugim cz³owiekiem uskrzydla, zmienia
¿ycie. A tu trener jednego dnia anga¿uje siê w relacje z kilkunastoma osobami,
a nastêpnego z nowymi. To wypala w dos³ownym tego s³owa znaczeniu. ¯ywym
ogniem. Mo¿e wrêcz uszkodziæ naturalne, oparte na empatii procesy budowania
relacji.
Czêsto kto podchodzi do trenera i mówi Czeæ, jak tam?, bo spêdzili razem mi³o
czas rok temu na szkoleniu. Dla uczestnika by³o to wa¿ne, twórcze spotkanie.
A trener nie tylko mo¿e nie pamiêtaæ imienia, ale te¿ nie pamiêta w ogóle tej osoby.
A przecie¿ z nim np. tañczy³, rozmawia³, rezonowa³, uruchamia³ proces uczenia
siê tej osoby. I jeli to jest dobry trener, to fajnie to zrobi³ i ta osoba jest mu wdziêczna. Jednak, w miarê up³ywu czasu, pojawiaj¹ siê niebezpieczne mechanizmy
obronne  np. nieszanowanie ludzi. W czasie treningu muszê ich ca³kowicie szanowaæ, a po treningu, w gronie trenerów, odreagowuj¹c nagromadzone emocje,
mówiê o nich w deprecjonuj¹co-przemiewczy sposób. Wielu trenerów pracuje
w taki sposób: warsztat  przerwa, warsztat  przerwa. Warsztat strasznie rozbija
rytm dobowy, dwa dni intensywnej pracy, trzy dni wolnego. Dodatkowo program
siê koñczy, a gdy z³apalimy du¿y kontrakt szkoleniowy, to trzeba go wykonaæ
i pracowaæ bez przerwy: dwa dni pracy, potem nastêpne dwa dni z now¹ grup¹,
bez wolnego po drodze.
Czyli pojawiaj¹ siê symptomy wypalenia. Pierwszy to nieszanowanie
ludzi. Kolejne?
Niechêæ do rozmowy z kimkolwiek. Wyja³owienie. Przed trenerem stoj¹ takie
oczekiwania jak przed jakim guru duchowym. To jest osoba, która powinna potrafiæ
z ka¿dym wejæ w kontakt. Jak kto ma tak¹ dojrza³oæ, to dobrze, ale s¹ ró¿ne stopnie dojrza³oci. Trenerzy s¹ ewidentnie przedstawicielami cywilizacji wiedzy  nowej
epoki. Nie ma podzia³u na pracê i ¿ycie prywatne. Kiedy tego nie by³o, ludzie mieli
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rytm, w ci¹gu dnia pracowali, w nocy szli spaæ. Teraz jest tak, ¿e nawet jak pisz,
a jeste zaanga¿owana w jaki program, to nisz o tym, a potem przychodzisz
z nowymi pomys³ami. Je¿eli trener czy trenerka jest zdenerwowany, bo pok³óci³ siê
z ¿on¹ czy mê¿em, to na zajêcia wnosi niepokój. Jeli czyta jak¹ ksi¹¿kê, to wpada
na pomys³y do projektu.
Nie da siê byæ trenerem i chodziæ do pracy jak do biura?
Mylê, ¿e w ogóle jest coraz mniej takich miejsc, gdzie pracodawcy zainteresowani s¹ kim, kto pracuje tylko w pracy. W tej chwili liczy siê innowacyjnoæ, kreatywnoæ, odpowiedzialnoæ, pomys³y, zaanga¿owanie. I to w zwyk³ej firmie. A trener
jest jednym z przedstawicieli tego wiata. Najgorsza sytuacja jest taka, gdy kto siê
dostaje na etat trenera do firmy i przez dwa lata szkoli z tego samego tematu lub
kilku pokrewnych. Nadaæ sens tej pracy jest koszmarnie trudno. Ludzie strasznie siê
wypalaj¹. Podobnie jest w projektach europejskich. Dostaæ siê mo¿na w tak¹
mielonkê, np. robiæ w kó³ko projekty szkoleniowe dla bezrobotnych i ci¹gle ich
uczyæ pisaæ CV. Absurdalna sytuacja.
Jaka by³aby rada dla trenera, który zaczyna swoj¹ drogê?
Uwa¿am, ¿e nale¿y o tym myleæ, jak o zawodzie twórczym, ¿e to jest w³anie
skrzy¿owanie sztuki z rzemios³em. Troszkê jak w medycynie: po pierwsze nie szkodziæ,
czyli próbowaæ robiæ takie rzeczy, które nie zabij¹ procesu uczenia siê, ciekawoci.
Trener wchodzi w trudn¹ przestrzeñ, poniewa¿ ludzie s¹ uszkodzeni przez system
edukacyjny. Uczestnicy czêsto p³ac¹ pieni¹dze, a potem unikaj¹ uczenia siê, atakuj¹
lub wymiewaj¹ trenera, wchodz¹ w rolê grzecznych, bezrefleksyjnych uczniów,
udowadniaj¹, ¿e w prawdziwym ¿yciu to jest inaczej itd. To jest rzeczywistoæ,
w której trener siê znajdzie, która bêdzie przynosiæ ból, ale mo¿e te¿ dawaæ masê
satysfakcji, g³êbi. Najtrudniejsze, ale te¿ fascynuj¹ce jest to, ¿e trener, który dzisiaj
zaczyna dzia³alnoæ, za parê lat bêdzie robi³ rzeczy, o których dzisiaj jeszcze nic nie
wiemy.
Bêdzie po prostu wra¿liwy na rzeczywistoæ?
Tak. On musi siê przygotowaæ, zreszt¹ tak jak w tej chwili wszyscy, ¿e za 5-10 lat
bêd¹ nowe zawody  bêdzie mo¿e jaki nowy trenero-animatoro-co tam . Mo¿e
wejd¹ takie maszyny, ¿e bêdzie siedzia³ i mówi³, a na ekranach bêdzie siê wywietlaæ,
co siê w mózgu dzieje albo ¿e mo¿e bêdzie pracowaæ z genetycznie zmodyfikowanymi ludmi. Zreszt¹ przysz³oæ dzieje siê ju¿ teraz, na naszych oczach. Niektórzy
trenerzy pracuj¹ w interdyscyplinarnych zespo³ach, przygotowuj¹ ekipy do zmiany, do radzenia sobie z kryzysami. Je¿eli my pracujemy z firm¹ rodzinn¹ i prowadzimy
tam warsztaty, a na warsztatach wychodz¹ bez przerwy jakie sprawy z przenikaniem
siê rodziny i firmy, to stoimy przed zupe³nie nowym wyzwaniem. Okazuje siê, ¿e
trenerzy musz¹ siê podkszta³ciæ w systemowej terapii rodzinnej, w podejciu systemowym do rodziny, ¿eby zrozumieæ to, co siê dzieje w tym biznesie.
Otwieraj¹ siê nowe cie¿ki
Coraz to nowe kierunki. One siê ca³y czas otwieraj¹. Wemy zastosowanie
narzêdzi e-learningowych, uczenie siê polega na przeplatance: spotkanie, pisanie
na czacie, spotkanie, znów pisanie. I to wymaga zupe³nie nowych umiejêtnoci, np.
s¹ trenerzy, którzy pisz¹ z b³êdami i g³upawo, a mówi¹ bardzo dobrze. Wiêc jak
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sobie z tym poradziæ? Masa rzeczy, które ju¿ siê dziej¹ i które przenosz¹ punkty
ciê¿koci, powoduj¹ ró¿ne usytuowania. Byæ mo¿e s³owo trener ju¿ nie bêdzie mia³o
sensu.
To jak sobie z tym radziæ?
Moim zdaniem ka¿da osoba, która pracuje z innym cz³owiekiem potrzebuje
superwizji albo coachingu. U menad¿erów to siê nazywa coaching, u trenerów 
superwizja. Kiedy dla ¿artu napisa³em tekst, ¿e w wieku XX w rozwiniêtych
spo³eczeñstwach ka¿dy ma swojego psychoanalityka, a w XXI wieku ka¿dy bêdzie
mia³ swojego trenera i myla³em, ¿e to taki dowcip. A teraz patrzê  ju¿ to siê dzieje.
I to siê bêdzie nasilaæ. Pojawiaæ siê bêd¹ trenerzy wyspecjalizowani w jednej umiejêtnoci, ucz¹cy nowych produktów, pomagaj¹cy przyswajaæ stale rosn¹c¹ wiedzê
specjalistyczn¹ z jakiej dziedziny. Jestem tak¿e przekonany, ¿e najwiêksze rezerwy
w zwiêkszaniu skutecznoci i jakoci dzia³añ to rozwijanie inteligencji emocjonalnej, sztuki wspó³pracy, komunikacji itp. Wystarczy popatrzeæ, ile czasu marnujemy
na nic niewnosz¹ce zebrania, ile energii tracimy w nierozwi¹zanych konfliktach,
koteryjnych uk³adach itp.
Dowiadczenie bardzo dobrze gra z pojêciem performera, prawda?
Co w tym jest. Jeli szkolê 15 osób  zachodzi 15 procesów. Ci ludzie ¿yj¹,
prze¿ywaj¹. Te osoby, zanim przysz³y, co myla³y, mia³y jakie postanowienia. I trener
jest od tego, ¿eby stworzyæ przestrzeñ, sytuacjê, proces i spowodowaæ, ¿eby ta osoba
mog³a siê uczyæ. A ona ju¿ zrobi tyle, na ile j¹ staæ w tym momencie. Ka¿dy trener musi
osi¹gn¹æ bazowy, rzemielniczy poziom. Umieæ stworzyæ sytuacjê edukacyjn¹, w której
ludzie siê ucz¹, a nie s¹ uczeni. A potem jest twórczoæ, osi¹ganie coraz to nowych
etapów sztuki. Taki trener-artysta. Maj¹cy w³asny styl, wiarygodnoæ wynikaj¹c¹
z dorobku. I to jest wyzwanie, bo ka¿da grupa jest inna i nawet trenerzy, którzy ci¹gle
robi¹ teoretycznie takie same zajêcia, mog¹ za ka¿dym razem prze¿ywaæ przygodê
i za ka¿dym razem serwowaæ przygodê
.
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Kilka s³ów o STOP
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych STOP jest ogólnopolsk¹,
niezale¿n¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ zrzeszaj¹c¹ indywidualne oso-by  trenerów,
którzy prowadz¹ metodami aktywnymi szkolenia dla przedstawicieli, pracowników,
liderów i wolontariuszy organizacji pozarz¹dowych.

Misja STOP:
Wierzymy, ¿e kompetentni trenerzy i profesjonalne szkolenia wp³ywaj¹
na podniesienie jakoci pracy, rozwój organizacji i s¹ wa¿nym narzêdziem
zmiany spo³ecznej. W naszej pracy wartoci¹ jest podmiotowoæ
trenerów, uczestników szkoleñ oraz osób i grup u³atwiaj¹ca
uruchomienie procesu uczenia.

Lista kompetencji trenera STOP
Standardy Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarz¹dowych
Preambu³a
Trener, cz³onek STOP, jest zaanga¿owany w pracê na rzecz trzeciego
sektora.
 Przyczynia siê do rozwoju trzeciego sektora poprzez prowadzenie
szkoleñ s³u¿¹cych indywidualnemu rozwojowi uczestników i ich
organizacji.
 Swoj¹ postaw¹ przyczynia siê do kreowania pozytywnego wizerunku
trzeciego sektora.
 Wykazuje troskê o presti¿ i poziom trenera STOP oraz dba o jak
najwy¿sz¹ jakoæ i ci¹g³e doskonalenie us³ug trenerskich dla organizacji
pozarz¹dowych.

Trener, cz³onek STOP ubiegaj¹cy siê o certyfikat 1 stopnia:

1. Posiada umiejêtnoæ samodzielnego przeprowadzenia 16 godzinnego szkolenia
metodami aktywnymi z zakresu jednego tematu merytorycznego dotycz¹cego organizacji pozarz¹dowych.
2. Posiada przygotowanie zawodowe w postaci ukoñczonych szkoleñ.
3. Przepracowa³ 200 godzin szkoleniowych.
Posiada nastêpuj¹ce kompetencje:
I. potrafi rozpoznaæ potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotowaæ szkolenie
oraz przeprowadziæ ocenê efektów szkolenia;
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II. Potrafi tworzyæ sytuacje edukacyjne, sprzyjaj¹ce efektywnemu uczeniu siê poprzez umiejêtne stosowanie aktywnych metod uczenia.
III. Potrafi prowadziæ szkolenie, uwzglêdniaj¹c zjawiska procesu grupowego.
W swojej pracy kieruje siê zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie
Etycznym.
Ad I
1. Bierze udzia³ w przygotowaniu programu szkoleniowego i sformu³owaniu celów
szkolenia, które zaspokajaj¹ zbadane potrzeby szkoleniowe uczestników.
2. Potrafi przygotowaæ program jednorazowego przedsiêwziêcia szkoleniowego.
3. Jest przygotowany do przeprowadzenia szkolenia  dysponuje wystarczaj¹ca
wiedz¹ merytoryczn¹ i umiejêtnociami praktycznymi z zakresu objêtego szkoleniem
oraz wiedz¹ i umiejêtnociami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego.
4. Zapewnia uczestnikom odpowiednie warunki do uczestnictwa w zajêciach:
a) dba, by miejsce szkolenia sprzyja³o pe³nemu uczestnictwu;
b) zapewnia taki komplet materia³ów dla ka¿dego uczestnika, by odpowiada³ on
przekazywanym podczas szkolenia treciom;
c) uzgadnia z grup¹ i organizatorem szkolenia zasady uczestnictwa i prowadzenia
warsztatu oraz zapewnia ich przestrzeganie;
d) przestrzega zaplanowanych i znanych uczestnikom ram czasowych szkolenia 
punktualnie rozpoczyna i koñczy zajêcia;
5. Podczas szkolenia zbiera informacje na temat przebiegu szkolenia i stara siê je
wykorzystaæ, aby lepiej dostosowaæ szkolenie do wyra¿anych potrzeb.
6. Przeprowadza ocenê szkolenia przez jego uczestników, aby okreliæ, czy zamierzone cele szkolenia zosta³y zrealizowane.
Ad II
1. Potrafi wykorzystywaæ ró¿norodne metody pracy i stara siê je dostosowywaæ do
potrzeb uczestników i celów szkolenia.
2 Realizuj¹c program szkolenia, uwzglêdnia i wykorzystuje dowiadczenie uczestników.
3 Potrafi doprowadziæ do tego, aby uczestnicy dostrzegli zwi¹zki miêdzy dowiadczeniem zdobywanym podczas szkolenia a praktyk¹.
4 Przedstawia informacje w sposób jasny i zrozumia³y dla uczestników.
Ad III
1. Tworzy i dba o sprzyjaj¹ce uczeniu siê pozytywne rodowisko:
a) zapewnia integracjê w stopniu niezbêdnym do realizacji celów szkolenia;
b) wywa¿a w³aciwe dla specyfiki danego tematu proporcje miêdzy relacjami interpersonalnymi a zadaniami;
c) dba o poczucie bezpieczeñstwa, stopniuj¹c skalê trudnoci stawianych uczestnikom zadañ (merytorycznych i interpersonalnych).
2. Potrafi nawi¹zaæ kontakt z grup¹.
3. Jest wra¿liwy na rozwój procesu grupowego.
4. Stymuluje aktywnoæ i zaanga¿owanie uczestników:
a) zapewnia mo¿liwoæ pe³nego udzia³u wszystkim uczestnikom w ca³ym procesie
uczenia,
b) dba o w³aciwy poziom energii w grupie.
5. S³ucha uczestników i dba o dobre wzajemne zrozumienie siê wszystkich cz³onków
grupy.
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6. Potrafi reagowaæ w trudnych sytuacjach podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia.
7. Stwarza uczestnikom mo¿liwoæ wyra¿enia odmiennych opinii, w¹tpliwoci,
zastrze¿eñ (równie¿ wobec niego).
Zasady etyczne (KODEKS ETYCZNY)
1. Okazuje szacunek wobec pogl¹dów, postaw, przekonañ i wartoci uczestników
szkoleñ oraz innych trenerów. Nie podejmuje siê zadañ, w których nie by³oby to
mo¿liwe.
2. Zna swoje mo¿liwoci, podejmuje siê zadañ nieprzekraczaj¹cych jego wiedzy, si³y,
umiejêtnoci, mo¿liwoci psychofizycznych.
3. Posiada wiadomoæ swego wp³ywu na grupê i wykorzystuje ten wp³yw jedynie
w celu tworzenia sytuacji edukacyjnych.
4. Jest odpowiedzialny za w³asny rozwój i wzrost kompetencji trenerskich. Regularnie sprawdza poziom swoich umiejêtnoci oraz poziom prowadzonych przez
siebie zajêæ (np. stara siê korzystaæ z konsultacji, superwizji, robi mini-ewaluacjê
szkoleñ).
5. Dzieli siê w³asnym dorobkiem trenerskim z cz³onkami STOP w sposób nierodz¹cy
sprzecznoci z jego poczuciem ochrony w³asnych praw autorskich.
6. Respektuje prawa autorskie i pokrewne. Zawsze powo³uje siê na ród³a wykorzystywanych materia³ów i metod.
7. Nie wykorzystuje uzyskanych w trakcie szkoleñ informacji oraz nawi¹zanych relacji przeciwko uczestnikom i organizacjom.
8. Nie wykorzystuje warsztatu dla propagandy politycznej czy okazji do sprzeda¿y
lub marketingu produktów niezwi¹zanych bezporednio z programem szkolenia.
9. Dba o swój autorytet  nie nadu¿ywa alkoholu oraz innych substancji
odurzaj¹cych.
10. Dba o to, aby relacje osobiste i s³u¿bowe pomiêdzy nim a uczestnikami szkoleñ
nie pogarsza³y jakoci szkoleñ.

Trener, cz³onek STOP ubiegaj¹cy siê o certyfikat 2 stopnia:

1. Posiada umiejêtnoæ przeprowadzenia trzech ró¿nych szkoleñ (jedno szkolenie
minimum 24-godzinne) metodami aktywnymi z zakresu trzech rozmaitych tematów
merytorycznych.
2. Posiada przygotowanie zawodowe w postaci ukoñczonych szkoleñ ( w tym szkolenia trenerów).
3. Przepracowa³ 400 godzin szkoleniowych.
4. Posiada umiejêtnoæ pracy z kotrenerem.
5. Wyró¿nia go samodzielnoæ w tworzeniu programów dostosowanych do potrzeb
grupy, elastycznoæ w realizacji zaplanowanego szkolenia oraz umiejêtnoæ
dzia³ania d³ugofalowego w odniesieniu do jednej grupy.
Posiada nastêpuj¹ce kompetencje:
I. Potrafi rozpoznaæ potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotowaæ szkolenie
oraz przeprowadziæ ocenê efektów szkolenia.
II. Potrafi tworzyæ sytuacje edukacyjne, sprzyjaj¹ce efektywnemu uczeniu siê poprzez umiejêtne stosowanie aktywnych metod uczenia.
III. Potrafi prowadziæ szkolenie, uwzglêdniaj¹c zjawiska procesu grupowego.
W swojej pracy kieruje siê zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie
Etycznym.
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Ad I
1. Potrafi samodzielnie przeprowadziæ analizê potrzeb szkoleniowych organizacji
lub grupy, dla której prowadzi szkolenie; w oparciu o ni¹ samodzielnie formu³uje
cele szkolenia oraz potrafi stworzyæ program szkolenia.
2. Potrafi przygotowaæ proces szkoleniowy, który bêdzie uwzglêdnia³ rozwój grupy
i jej potrzeby edukacyjne.
3. Jest przygotowany do przeprowadzenia szkolenia  dysponuje wystarczaj¹c¹
wiedz¹ merytoryczn¹ i umiejêtnociami praktycznymi z zakresu objêtego szkoleniem
oraz wiedz¹ i umiejêtnociami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego.
4. Zapewnia uczestnikom odpowiednie warunki do uczestnictwa w zajêciach:
c) dba, by miejsce szkolenia sprzyja³o pe³nemu uczestnictwu;
d) zapewnia taki komplet materia³ów dla ka¿dego uczestnika, by odpowiada³ on
przekazywanym podczas szkolenia treciom;
e) uzgadnia z grup¹ i organizatorem szkolenia zasady uczestnictwa i prowadzenia
warsztatu oraz zapewnia ich przestrzeganie;
f) przestrzega zaplanowanych i znanych uczestnikom ram czasowych szkolenia 
punktualnie rozpoczyna i koñczy zajêcia.
5. Prowadzi sta³y monitoring procesu szkolenia i wykorzystuje zebrane informacje,
dostosowuj¹c przebieg procesu do wyra¿anych opinii i ocen uczestników.
6. Przeprowadza ocenê szkolenia przez jego uczestników, aby okreliæ, czy zamierzone cele szkolenia zosta³y zrealizowane.
Ad II
1. Umie wykorzystywaæ ró¿norodne metody pracy, elastycznie dostosowuj¹c je do
potrzeb uczestników, dynamiki grupowej i celów szkolenia.
2. Realizuj¹c program szkolenia, uwzglêdnia i wykorzystuje dowiadczenie uczestników.
3. Potrafi doprowadziæ do tego, aby uczestnicy dostrzegli zwi¹zki miêdzy dowiadczeniem zdobywanym podczas szkolenia a praktyk¹.
4. Przedstawia informacje w sposób jasny i zrozumia³y dla uczestników.
Ad III
1. Tworzy i dba o sprzyjaj¹ce uczeniu siê pozytywne rodowisko:
a) zapewnia integracjê w stopniu niezbêdnym do realizacji celów szkolenia;
b) wywa¿a w³aciwe dla specyfiki danego tematu proporcje miêdzy relacjami interpersonalnymi a zadaniami;
c) dba o poczucie bezpieczeñstwa, stopniuj¹c skalê trudnoci stawianych uczestnikom zadañ (merytorycznych i interpersonalnych).
2. Potrafi nawi¹zaæ kontakt z grup¹.
3 Jest wra¿liwy na rozwój procesu grupowego i uwzglêdnia jego przebieg
w sposobie prowadzenia szkolenia.
4 Stymuluje aktywnoæ i zaanga¿owanie uczestników:
a) zapewnia mo¿liwoæ pe³nego udzia³u wszystkim uczestnikom w ca³ym procesie
uczenia,
b) dba o w³aciwy poziom energii w grupie.
5. S³ucha uczestników i dba o dobre wzajemne zrozumienie siê wszystkich cz³onków
grupy.
6. Potrafi rozwi¹zywaæ sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny
dla procesu uczenia.
7. Stwarza uczestnikom mo¿liwoæ wyra¿enia odmiennych opinii, w¹tpliwoci,
zastrze¿eñ (równie¿ wobec niego).
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8. Trener wspiera w rozwoju uczestników szkolenia:
a) podkrelaj¹c postêpy i pozytywne osi¹gniêcia;
b) udzielaj¹c i modeluj¹c udzielanie uczestnikom konstruktywnych informacji zwrotnych;
c) nie porównuj¹c uczestników miêdzy sob¹, lecz pokazuj¹c indywidualn¹ drogê
do przebycia ka¿demu z nich.
Zasady etyczne (KODEKS ETYCZNY)
1. Okazuje szacunek wobec pogl¹dów, postaw, przekonañ i wartoci uczestników
szkoleñ oraz innych trenerów. Nie podejmuje siê zadañ, w których nie by³oby to
mo¿liwe.
2. Zna swoje mo¿liwoci, podejmuje siê zadañ nieprzekraczaj¹cych jego wiedzy, si³y,
umiejêtnoci, mo¿liwoci psychofizycznych.
3. Posiada wiadomoæ swego wp³ywu na grupê i wykorzystuje ten wp³yw jedynie
w celu tworzenia sytuacji edukacyjnych.
4. Jest odpowiedzialny za w³asny rozwój i wzrost kompetencji trenerskich. Regularnie sprawdza poziom swoich umiejêtnoci oraz poziom prowadzonych przez
siebie zajêæ (np. stara siê korzystaæ z konsultacji, superwizji, robi mini-ewaluacjê
szkoleñ).
5. Dzieli siê w³asnym dorobkiem trenerskim z cz³onkami STOP w sposób nierodz¹cy
sprzecznoci z jego poczuciem ochrony w³asnych praw autorskich.
6. Respektuje prawa autorskie i pokrewne. Zawsze powo³uje siê na ród³a wykorzystywanych materia³ów i metod.
7. Nie wykorzystuje uzyskanych w trakcie szkoleñ informacji oraz nawi¹zanych relacji przeciwko uczestnikom i organizacjom.
8. Nie wykorzystuje warsztatu dla propagandy politycznej czy okazji do sprzeda¿y
lub marketingu produktów niezwi¹zanych bezporednio z programem szkolenia.
9. Dba o swój autorytet  nie nadu¿ywa alkoholu oraz innych substancji
odurzaj¹cych.
10. Dba o to, aby relacje osobiste i s³u¿bowe pomiêdzy nim a uczestnikami szkoleñ
nie pogarsza³y jakoci szkoleñ.

Trener, cz³onek STOP ubiegaj¹cy siê o certyfikat 3 stopnia

1. Ma udokumentowane piêæ lat czynnej pracy trenerskiej.
2. Przeprowadzi³/a 800 godzin szkoleniowych (specjalizacja i dowiadczenia minimum jak przy 2 stopniu)
3. Ma dowiadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu treningu (-ów) dla trenerów.
4. Jest autorem/ k¹ publikacji lub/i materia³ów szkoleniowych.
5. Ma przygotowanie zawodowe w postaci ukoñczonych szkoleñ (w tym szkolenia
trenerów  obligatoryjnie).
6. Posiada kompetencje obowi¹zuj¹ce w STOP, niezbêdne do ubiegania siê
o certyfikat 2 stopnia.
W swojej pracy kieruje siê zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie
Etycznym.
Materia³ komisji ds. jakoci szkoleñ STOP opracowywany od 1999 r., pierwotnie (I wersja) uchwalony przez Walne Zgromadzenie cz³onków 20.10.2000 r., po podziale na dwa stopnie wed³ug
sugestii superwizorów STOP z dnia11.06.01 r., zaakceptowany przez Zarz¹d STOP 25.06.01 r.,
dopracowany przez komisjê ds. jakoci szkoleñ 1.08.01 r. oraz po ponownej konsultacji z Zarz¹dem
7.09.01 r., skonsultowany przez superwizorów STOP 10.10.01 r., uchwalony ostatecznie przez
Walne Zgromadzenie cz³onków STOP 6.11.2001 r.
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S³ownik
El¿bieta Kowalczyk
Izabela Dembicka
Magdalena Korczyk-Waszak
Rozdzia³ S³ownik powsta³, by usystematyzowaæ pojêcia zwi¹zane ze szkoleniami
i warsztatem pracy trenerów. Dzieli siê na dwie czêci:
I. Szkolenia, która zawiera podstawowe pojêcia zwi¹zane z obszarem szkoleñ oraz
funkcjonowaniem rodowiska organizacji pozarz¹dowych.
II. Metody pracy trenera/rki, zawieraj¹ca pojêcia zwi¹zane z warsztatem pracy trenerów.

I. Szkolenia
Andragogika (z grec. aner, andros  mê¿czyzna, m¹¿, cz³owiek doros³y, agein 
prowadziæ)  teoria procesów edukacyjnych ludzi doros³ych przebiegaj¹cych w ró¿nych
formach aktywnoci owiatowej i kulturowej na wszystkich szczeblach edukacji. Andragogika to tak¿e dzia³ pedagogiki zajmuj¹cy siê kszta³ceniem (i samokszta³ceniem)
doros³ych. Bada, opisuje i analizuje cele, treci, systemy, formy i metody ww. procesów
oraz ich uwarunkowania spo³eczne, ekonomiczne, kulturowe, cywilizacyjne
i biologiczne.
Animacja  proces odkrywania i ujawniania potrzeb, pragnieñ i problemów,
tworzenie zwi¹zków pomiêdzy ludmi i ich dzia³aniami oraz pobudzanie twórczoci i innowacji w rodowisku. To metoda dzia³ania w spo³ecznociach, maj¹ca na
celu odnajdywanie i pobudzanie si³ tkwi¹cych w rodowisku dla jego rozwoju.
Animator/ka  osoba kieruj¹ca procesem animacji, dzia³a w rodowisku lokal-

nym i jest katalizatorem zmiany lokalnej. To równoczenie nauczyciel/ka, wychowawca/czyni, inicjator/ka, organizator/ka oraz mediator/ka, jak i nosiciel/ka zmiany. Cechy
animatora/ki u³atwiaj¹ce mu/jej pracê to: dynamizm, otwartoæ i tolerancja.

Badanie potrzeb  badanie, którego celem jest uzyskanie informacji, czego
potrzebuj¹ uczestnicy/czki szkolenia, jakie s¹ ich oczekiwania wobec szkolenia.
Badanie dotyczy tak¿e zamawiaj¹cego szkolenia i jego oczekiwañ. W wyniku badania potrzeb otrzymujemy informacjê, jaki problem ma rozwi¹zaæ szkolenie, co jest
najbardziej po¿¹danym rezultatem, jakiej wiedzy i umiejêtnoci potrzebuj¹ uczestnicy oraz czego chc¹ siê nauczyæ. Na podstawie wyników badañ tworzone s¹ cele
oraz program szkolenia.
Cel szkoleniowy  wiadomy, zaplanowany i konkretny efekt, do którego
tre-ner/ka d¹¿y w trakcie ca³ego szkolenia  efekt, do którego maj¹ dojæ uczestnicy/czki. Rozró¿niamy cel ogólny oraz cele szczegó³owe. Cel ogólny szkolenia opisuje zmianê, jaka ma byæ osi¹gniêta w trakcie szkolenia. Cele szczegó³owe s¹ doprecyzowaniem celu ogólnego szkolenia poprzez bardziej konkretne opisanie wyników, które maj¹ byæ osi¹gniête. Cele szczegó³owe mog¹ byæ planowane w obrêbie
zmiany wiedzy, umiejêtnoci i postaw uczestników/czek szkolenia.
Coaching  pomoc i kierowanie rozwojem umiejêtnoci oraz kompetencji osoby,
w okrelonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez coacha. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objêtej coachingiem w osi¹gniêciu przez ni¹
uzgodnionych z coachem celów. Istotnym elementem coachingu jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie miêdzy coachem a klientem/tk¹.
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Coach  osoba, której celem jest rozwój konkretnych umiejêtnoci ludzi, z którymi pracuje, lub podniesienie wyników ich dzia³añ. Coach s³ucha aktywnie i pomaga
okreliæ potrzeby rozwojowe. Reaguje, udzielaj¹c informacji zwrotnych na podstawie zaobserwowanych problemów, i stwarza warunki do planowania nowych
zachowañ. Wraz z klientem/tk¹ wypracowuje wspóln¹ strategiê i szczegó³owy plan
dzia³ania, zadaje pytania, motywuj¹ce do dokonywania w³asnych wyborów i wzmacnia go w realizacji celów. Coach to tak¿e trener/ka prowadz¹cy/ca szkolenie metod¹
coachingu.
Dynamika  procesy i zjawiska grupowe zaistnia³e podczas szkolenia, czyli to

wszystko, co dzieje siê z cz³onkami grupy i pomiêdzy nimi w wyniku bezporednich
i wielostronnych interakcji. S¹ to np. konflikty, rywalizacja, wspó³praca, uczestnictwo,
wy³anianie siê lidera, d¹¿enia dorodkowe i odrodkowe.

Edukacja formalna (szkolna) doros³ych  jest to kszta³cenie
oparte na sta³ych pod wzglêdem czasu i treci nauki formach od szko³y
pocz¹tkowej po uniwersytet. W edukacji doros³ych to systematyczny przekaz
wiedzy, umiejêtnoci i postaw w ustalonym miejscu i czasie. Celem tego procesu
jest uzyskanie formalnych kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi wiadectwami i dyplomami.
Edukacja nieformalna (incydentalna) doros³ych  trwaj¹cy
przez ca³e ¿ycie niezorganizowany i niesystematyczny proces nabywania przez
ka¿dego cz³owieka wiadomoci, sprawnoci, przekonañ i postaw na podstawie
codziennego dowiadczenia oraz wp³ywów wychowawczych otoczenia: rodziny,
ró-wieników, s¹siadów, rodowiska spo³ecznego, publikacji, dzie³ sztuki i innych
rodków oddzia³ywania.
Edukacja pozaformalna (pozaszkolna) doros³ych  ka¿da zor-

ganizowana dzia³alnoæ owiatowa odbywaj¹ca siê poza systemem kszta³cenia formalnego, podejmowana czy to samodzielnie, czy te¿ w ramach szerszej akcji jako jej
wa¿ny sk³adnik, maj¹ca okrelone cele owiatowe oraz daj¹ce siê wyró¿niæ grupy
uczestników.

Edukacja ustawiczna (permanentna, ca³o¿yciowa)  obejmuje ca³e ¿ycie cz³owieka i ca³y system owiaty: rodzinê, grupy rówienicze, system
szkolny, owiatê równoleg³¹, inaczej mówi¹c: edukacjê formaln¹, pozaformaln¹
i nieformaln¹. Jej jednym z najwa¿niejszych za³o¿eñ jest kontynuacja uczenia siê
i zwi¹zana z ni¹ aktywnoæ samokszta³ceniowa doros³ych, za podstawow¹ ide¹
edukacji ustawicznej jest wychowanie cz³owieka charakteryzuj¹cego siê twórczym
i dynamicznym stosunkiem do ¿ycia i kultury, potrafi¹cego doskonaliæ siebie, a tak¿e
ulepszaæ warunki ¿ycia.
Ewaluacja (ang. to take the value out of)  zbieranie rzetelnych danych na
temat tego, czy i dlaczego s¹ (lub nie s¹) osi¹gane zamierzone i niezamierzone cele
projektu lub programu. Kluczowe cechy ewaluacji:
1. nastawienie na edukacjê,
2. u¿ytecznoæ  dostarczenie praktycznych informacji na temat ocenianego programu,
3. rzetelnoæ i poprawnoæ badawcza,
4. os¹d.

Facylitacja (ang. facilitate  u³atwianie)  dzia³anie polegaj¹ce na u³atwianiu
procesu uczenia siê, wspieraniu grupy w prowadzeniu dyskusji, wspomaganiu
procesu podejmowania decyzji oraz u³atwianiu pracy nad rozwi¹zaniem problemu.
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Facilitator/ka (ang. facilitate  u³atwiaæ)  osoba u³atwiaj¹ca innym ich dzia³ania,

pomagaj¹ca w uczeniu siê i rozwijaniu nowych umiejêtnoci. Facilitator/ ka odpowiada za przebieg pracy grupowej. Dba o to, aby ka¿dy z cz³onków grupy czu³, ¿e ma
prawo g³osu, jest s³uchany, akceptowany i wykorzystuje w pe³ni mo¿liwoci uczenia siê. Jest neutralny/a i bezstronny/a wobec wypowiedzi uczestników. Jego/jej
rol¹ jest wspieranie grupy w prowadzeniu dyskusji, wspomaganie w podejmowaniu decyzji i u³atwianie pracy nad rozwi¹zywaniem problemu, ale nie podpowiadanie i podawanie rozwi¹zañ. Tworzy cz³onkom grupy bezpieczn¹ atmosferê, dba
o przebieg procesu grupowego i osi¹gniêcie celu dyskusji.

Materia³y szkoleniowe (ang. handouts, materia³y dydaktyczne)  treci mery-

toryczne zwi¹zane z danym szkoleniem (b¹d jego wybran¹ czêci¹), które otrzymuje
uczestnik/czka szkolenia, opracowane w formie papierowej b¹d elektronicznej.
Materia³y szkoleniowe mog¹ zawieraæ wiêcej treci ni¿ by³o omówione w trakcie szkolenia (wiêcej definicji, inne ujêcia tematu, rysunki itp.). Dobre materia³y s¹ m.in. adekwatne do treci, kompletne, aktualne, ciekawe, dobrze przygotowane graficznie. Mog¹
zostaæ rozdane na pocz¹tku, po zakoñczeniu lub w trakcie szkolenia.

Metody szkoleniowe  sposób, w który przekazujemy uczestnikom/czkom

szkolenia konkretne treci szkoleniowe (wiedzê lub umiejêtnoci). Najczêciej stosowane s¹ metody aktywne  takie, które anga¿uj¹ bezporednio uczestników,
pozwalaj¹ im siê uczyæ w dzia³aniu.

Moderator/ka  termin pochodz¹cy z jêzyka ³aciñskiego (ten, kto powci¹ga).
Zadaniem moderatora/ki jest prowadzenie dyskusji innych osób przy ograniczeniu
swojego udzia³u do roli porz¹dkowej (moderowanie, dyskusja moderowana).
Proces grupowy  zjawisko przebiegaj¹ce podczas sytuacji edukacyjnej, jak¹

jest warsztat, szkolenie, trening. Jest sk³adow¹ dynamiki, czasem uto¿samiany z ni¹
sam¹. Wp³ywa na to, jak grupa pracuje i jak siê zachowuje. W ujêciu modelowym
grupa przechodzi poprzez kolejne fazy: fazê formowania siê grupy, fazê konfrontacji/burzy, fazê normalizacji/stabilizacji i fazê harmonijnego wspó³dzia³ania. Fazy
te mo¿na potraktowaæ jako cykl, który musi siê co jaki czas powtarzaæ w ca³oci lub
jako powrót do poszczególnych etapów.

Proces uczenia siê (cykl Kolba)  polega na zdobywaniu wiedzy
i umiejêtnoci poprzez dowiadczanie. Metoda ta jest podstawowym rodkiem
edukacyjnym u¿ywanym w treningach umiejêtnoci, jednak¿e ma³o stosowanym
w tradycyjnym szkolnictwie. Jej zalet¹ jest interaktywny charakter zdobywania
wiedzy i pe³ne zaanga¿owanie osób nauczanych/ ucz¹cych siê. Na cykl sk³adaj¹
siê cztery elementy:
1. Dowiadczenie  uczestnicy/czki bior¹ udzia³ w æwiczeniu;
2. Refleksja (obserwacja i wnioski)  omówienie æwiczenia, zaanga¿owania uczestników/czek, podsumowanie;
3. Tworzenie teorii (analiza)  na podstawie refleksji wypracowuje siê na forum
grupy zasady, procedury, plan dzia³añ odnosz¹cy siê do poruszanej w dowiadczeniu
tematyki;
4.Testowanie w praktyce (zastosowanie)  mo¿liwoæ zastosowania zdobytej wiedzy,
umiejêtnoci w ¿yciowych sytuacjach.
Program szkoleniowy  u³o¿one w logiczn¹ i spójn¹ ca³oæ kolejne modu³y
(czêci, etapy) szkolenia, pozwalaj¹ce na zrealizowanie zaplanowanych celów
i przekazanie okrelonych treci. Program szkoleniowy najczêciej ma formê dokumentu, mo¿e byæ przestawiony w tabelce. Zazwyczaj zawiera: zagadnienia (treci),
æwiczenia (wraz z instrukcj¹), potrzebne materia³y. Mo¿e mieæ te¿ formê
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rozbudowan¹ o: opisane cele szkolenia i poszczególnych modu³ów, kontekst,
szczegó³owe opisanie treci, ró¿ne warianty æwiczeñ itp.

Role grupowe  role spo³eczne ujawniaj¹ce siê w pracy grupowej, równie¿
podczas sytuacji edukacyjnej. Role wp³ywaj¹ na zachowanie poszczególnych uczestników/czek oraz rzutuj¹ na funkcjonowanie grupy jako ca³oci. Przybieranie ról
zwi¹zane jest z realizowaniem ró¿nych potrzeb psychicznych i spo³ecznych osoby.
Przybieranie ról mo¿e byæ ukierunkowane na:
1. wykonanie zadania,
2. relacje w grupie,
3. wprowadzenie zak³óceñ.
Przyk³adowe role grupowe to m.in.: lider zadaniowy, lider emocjonalny, kozio³
ofiarny, outsider.
STOP  Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych STOP to ogólnopolska, niezale¿na organizacja pozarz¹dowa zrzeszaj¹ca indywidualne osoby 
trenerów i trenerki  którzy prowadz¹ szkolenia metodami aktywnymi dla przedstawicieli rodowiska pozarz¹dowego. G³ówne dzia³ania STOP to: szkolenie osób
pracuj¹cych w organizacjach pozarz¹dowych w ramach przygotowania ich do
profesjonalnej pracy szkoleniowej, nadawanie certyfikatów jakoci szkoleñ STOP,
integracja rodowiska trenerskiego, podnoszenie kompetencji trenerów STOP poprzez szkolenia wewnêtrzne. Wiêcej informacji o STOP znajduje siê na stronie
www.stop.engo.pl.
Superwizja  metoda wspierania rozwoju zawodowego oraz podnoszenia jakoci pracy trenera/ki. Polega na obserwowaniu dzia³añ trenera/ki przez superwizora/kê, ocenie jego metod pracy i kontaktu z grup¹ w trakcie szkolenia. Prowadz¹cy/a
superwizjê opiera siê na wymianie dowiadczeñ z trenerem/k¹, przemyleñ, wspólnym szukaniu róde³ trudnoci i istoty problemu, dochodzeniu do nowych rozwi¹zañ.
Korzyci¹ zawodow¹, jak¹ trener/ka odnosi z superwizji, jest uzyskanie lepszego
wgl¹du w przyczyny trudnoci, we w³asne zasoby, szanse rozwoju, dalszej dzia³alnoci
szkoleniowej.
Superwizor/ka  osoba posiadaj¹ca uprawnienia, umiejêtnoci, kompetencje

oraz predyspozycje osobowociowe do prowadzenia superwizji. Dla trenerów/ek
superwizorem/k¹ jest kolega po fachu z wiêksz¹ wiedz¹, bogatszym dowiadczeniem, d³u¿szym sta¿em. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych
STOP posiada grupê superwizorów, którzy wspieraj¹ innych/ne trenerów/ki w ich
rozwoju zawodowym.

Sytuacja edukacyjna  ka¿da sytuacja, w której mo¿na siê czego nauczyæ;
na szkoleniach s¹ to najczêciej sytuacje kreowane przez trenera/kê (np. æwiczenia,
praca indywidualna, zadanie domowe). Sytuacje edukacyjne mog¹ mieæ te¿ miejsce poza oficjalnym przebiegiem szkolenia, np. w trakcie indywidualnych rozmów uczestników/czek b¹d rozmowy z trenerem/k¹ na przerwie.
Szkolenie  przedsiêwziêcie, podczas którego uczestnicy/czki nabywaj¹

(doskonal¹) konkretn¹ wiedzê i umiejêtnoci i/ lub kszta³tuj¹ postawy pod okiem
trenera/ki. Wed³ug Marioli £aguny szkolenie to Wiele ró¿norodnych dzia³añ i form
doskonalenia umiejêtnoci, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w bardzo ró¿nych
obszarach. Najczêciej szkolenie trwa min. 8 godzin, grupa za nie powinna liczyæ
wiêcej ni¿ 20-25 osób. Szkolenie ró¿ni siê od wyk³adu (który jest przekazaniem wiedzy
ex cathedra) oraz warsztatu (który jest skierowany na indywidualne, praktyczne
æwiczenie umiejêtnoci).
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Trener/ka  osoba prowadz¹ca szkolenie, warsztat, trening, proces edukacyjny.
Koncentruje siê zarówno na przekazywaniu wiedzy, jak i na praktycznym æwiczeniu
okrelonych umiejêtnoci, podnoszeniu sprawnoci w oparciu o istniej¹ce
predyspozycje, wiedzê i umiejêtnoci uczestników. Rola trenera/ki polega na byciu
przewodnikiem, przywódc¹, nauczycielem, mistrzem, ród³em wiedzy. Jego/jej zadaniem jest prowadzenie ludzi do odkrywania nowych pok³adów wiedzy i energii
potrzebnych do funkcjonowania w konkretnych dziedzinach ¿ycia. Do
najwa¿niejszych cech i umiejêtnoci trenera/ki nale¿¹: zaufanie do procesu
grupowego, otwartoæ, postawa nienastawiona na obronê, pomys³owoæ, odwaga, samowiadomoæ.
Trening/trening grupowy  treningiem nazywamy jedn¹ z form szkole-

nia, w której uczestnicy/czki poprzez wykonywanie æwiczeñ uzyskuj¹ wiêksze umiejêtnoci z danej dziedziny, na przyk³ad asertywnoci, zarz¹dzania konfliktem. Celem
treningu grupowego jest zwiêkszenie samowiadomoci uczestników/czek,
samopoznanie, doskonalenie, praca nad relacjami z innymi. Specyfik¹ pracy na treningu jest elastyczna struktura zajêæ i doæ powolne tempo (w porównaniu ze szkoleniem), s³u¿¹ce g³êbszej refleksji. Rol¹ prowadz¹cego trening jest facylitacja oraz
pomoc w definiowaniu problemów, ale nie ich rozwi¹zywanie.

Treci szkoleniowe  konkretna wiedza i umiejêtnoci przekazywane uczestnikom/czkom szkolenia; informacje merytoryczne, które w trakcie szkolenia maj¹
opanowaæ uczestnicy/czki. Treci szkoleniowe dobiera siê do postawionych celów
szkoleniowych (najprociej, odpowiadaj¹c na pytanie: Jaka wiedza i umiejêtnoci
s¹ potrzebne, aby osi¹gn¹æ zak³adany cel). Powinny byæ ustalone w sposób realny
(nie za du¿o ani nie za ma³o) i uwzglêdniaæ mo¿liwoci i potrzeby grupy oraz czas
przeznaczony na szkolenie.
Warsztat  praktyczne nabywanie umiejêtnoci, doskonalenie jej. W trakcie

warsztatu uczestnik/czka ma czas na pracê w³asn¹ (nad konkretnym zagadnieniem)
pod okiem trenera/ki, jest to bardziej indywidualne dowiadczenie ni¿ szkolenie.
Klaus Vopel okrela warsztat jako intensywn¹ formê nauki, w której cz³onkowie
grupy ucz¹ siê przede wszystkim dziêki swojej aktywnoci. Czasem pojêcie warsztat stosuje siê zamiennie ze szkoleniem (prowadzonym metodami aktywnymi);
warsztat mo¿e te¿ byæ czêci¹ szkolenia (metod¹ wykorzystan¹ w jego trakcie).

Zmiana spo³eczna  przeobra¿enie, które jest postrzegane jako znacz¹ce

dla ¿ycia spo³ecznego. Mo¿e polegaæ na zmianie struktury spo³ecznej, norm, zwyczajów, wartoci i symboli.

II. Metody pracy trenera/rki
Burza mózgów  metoda stosowana najczêciej w kilkuosobowych grupach,
której celem jest znalezienie pomys³u lub rozwi¹zania problemu. W pierwszym etapie chodzi o to, by wygenerowaæ jak najwiêcej propozycji (ka¿dy/a z uczestników/
czek grupy szybko, bez d³u¿szego namys³u, podaje swoje propozycje). Na tym etapie wa¿ne jest, by nie krytykowaæ i nie oceniaæ padaj¹cych pomys³ów, panuje zasada, ¿e ka¿dy z nich jest dobry, ka¿dy jest zapisywany. W drugim etapie podczas
dyskusji s¹ one weryfikowane i wybierane jest optymalne rozwi¹zanie. Pomys³y
mog¹ staæ siê inspiracj¹ do wypracowania w³aciwego rozwi¹zania.
Case study (analiza przypadku)  metoda, w której uczestnicy/czki

otrzymuj¹ opis rzeczywistej b¹d wymylonej na potrzeby szkolenia sytuacji. Ich
zadaniem jest odpowied na postawione w studium przypadku pytania lub zna239

lezienie rozwi¹zania opisanej tam sytuacji. Umo¿liwia samodzielne dochodzenie do
wa¿nych z punktu widzenia programu szkolenia wniosków. Daje okazjê do nabywania wprawy w podejmowaniu decyzji i rozwi¹zywaniu problemów. Najczêciej s¹
one rozwi¹zywane przez uczestników/czki pojedynczo lub w ma³ych grupach.

Æwiczenie  aktywne pozyskiwanie wiedzy przez uczestników, uczenie siê przez
dzia³anie. Æwiczenia pomagaj¹ w pog³êbieniu znanego ju¿ tematu, lepszym jego
zrozumieniu oraz w rozwijaniu umiejêtnoci umys³owych i praktycznych,
przechodz¹cych pod wp³ywem d³ugotrwa³ego stosowania tej metody w nawyki.
Gra  æwiczenie odnosz¹ce siê w metaforyczny sposób do prezentowanych na
szkoleniu zagadnieñ. Umo¿liwia grupie analizê przyjmowanych za³o¿eñ, przeledzenie
sposobu postêpowania oraz pos³ugiwanie siê umiejêtnociami i wiedz¹ w oderwaniu
od ich rodowiska pracy. W grze wa¿ne jest póniejsze powi¹zanie p³yn¹cych z niej
wniosków z rzeczywistoci¹, w jakiej dzia³aj¹ osoby bior¹ce udzia³ w szkoleniu.

Demonstracja  demonstrowanie przez trenera/kê uczestnikom/czkom zas-

tosowania æwiczonej umiejêtnoci. Wymaga bardzo dobrego przygotowania trenera/ki. Warto j¹ stosowaæ przy wprowadzaniu nieznanych dot¹d grupie umiejêtnoci przed ich æwiczeniem przez uczestników/czki. Cech¹ charakterystyczn¹ demonstracji jest to, ¿e odbywa siê w ruchu, jest dynamiczna.

Drama (nazwa pochodzi od greckiego s³owa drao  dzia³am/usi³ujê)  metoda
nauczania, której istot¹ jest odgrywanie ról. To forma pracy polegaj¹ca na stwarzaniu sytuacji, zarysowaniu problemów i próbie rozwi¹zywania ich przez aktywne
wchodzenie uczestników/czek w role, podczas których anga¿uj¹ cia³o, emocje
i intelekt. Dziêki temu bohaterowie/ki dramy maj¹ okazjê obserwowaæ i prze¿ywaæ
nie tylko reakcje wyp³ywaj¹ce z osobistych dowiadczeñ, lecz tak¿e te, które wynikaj¹
z roli. Daje to mo¿liwoæ spojrzenia z dystansu i przeanalizowania sytuacji problemowych, nazwania emocji, które im towarzysz¹, zrozumienia lepiej siebie i innych
oraz trenowania nowych zachowañ i umiejêtnoci, takich jak empatia, komunikacja werbalna i niewerbalna, wspó³dzia³anie.
Dyskusja  rozmowa, wymiana pogl¹dów na okrelony temat; szukanie

odpowiedzi na pytanie, omawianie za i przeciw, mo¿liwoæ wyra¿enia opinii lub
wymiana dowiadczeñ. Dyskusja powinna byæ bardzo dobrze przygotowana i poprowadzona: prowadz¹cy/a powinien/na opracowaæ zagadnienia, materia³y pomocnicze (np. ciekawe dane, cytaty), które mo¿na wykorzystaæ w zale¿noci od przebiegu dyskusji, czuwaæ nad jej przebiegiem (byæ moderatorem), podsumowaæ j¹,
zachowuj¹c przy tym neutralnoæ, pozwalaj¹c zaistnieæ innym. Wyró¿nia siê kilka
rodzajów dyskusji: dyskusja moderowana (z osob¹ pe³ni¹c¹ rolê moderatora), dyskusja panelowa (kilka osób dyskutuje, reszta obserwuje), okr¹g³y stó³ (ka¿dy ma
obowi¹zek zabraæ g³os), dyskusja równoleg³a (kilka grup dyskutuje na ten sam temat, a nastêpnie porównywane s¹ rezultaty).

Energizer  krótka zabawa, która ma na celu zaktywizowanie uczestników/
czek i podniesienie poziomu ich energii, a przez to zapewnienie optymalnej pracy
grupy. Dobrze siê sprawdza na pocz¹tku szkolenia i po po³udniu, kiedy poziom
energii uczestników spada.
Flipchart  du¿y blok papieru formatu A0, u¿ywany przez trenerów/ki do pracy
na szkoleniach, warsztatach, spotkaniach. Wieszany jest na du¿ym ruchomym stojaku zwanym tablic¹ flipchartow¹. Umo¿liwia zapisywania notatek i spostrze¿eñ uczestników/czek oraz podsumowañ trenera/ ki.
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Instrukcja  informacja, polecenie dla uczestników/czek szkolenia, co maj¹ zro-

biæ. Jest to pierwszy element æwiczenia. Powinna zawieraæ informacje o: zadaniu
dla uczestników/czek, czasie, dostêpnych materia³ach i pomocach. Nale¿y j¹ podaæ
w sposób jasny, zwiêz³y, zrozumia³y i kompletny  od tego, m.in. zale¿y poprawnoæ
wykonania æwiczenia, a tym samym mo¿liwoæ jego wykorzystania w szkoleniu.
Dobrze podana instrukcja zapewnia uczestnikom/czkom poczucie bezpieczeñstwa
 wiedz¹, co siê wydarzy.

Integracja  element szkoleñ, który ma na celu poznanie ze sob¹ uczestników/

czek, prze³amanie lodów. Odbywa siê na pocz¹tku szkolenia za pomoc¹ æwiczeñ
integracyjnych (dobranych do liczebnoci grupy, jej specyfiki, poziomu, wczeniejszej znajomoci cz³onków). W zale¿noci od d³ugoci szkolenia i jego intensywnoci
mo¿e trwaæ krócej lub d³u¿ej. Istotny jest odpowiedni dobór æwiczeñ integracyjnych
w stosunku do grupy i programu. Znaczenie dla integracji uczestników/czek maj¹
tak¿e æwiczenia wykonywane w trakcie szkolenia. Dostêpne s¹ opracowane zestawy
æwiczeñ integracyjnych, które mo¿na znaleæ w publikacjach dotycz¹cych pracy
trenerskiej oraz na stronach internetowych powiêconych szkoleniom.

Konsultacja  zasiêganie rad, opinii u specjalisty, eksperta lub udzielanie infor-

macji, wyjanieñ przez konsultanta. Trener/ka podczas szkolenia mo¿e konsultowaæ
pomys³y uczestników/czek, udzielaj¹c im dodatkowych informacji podczas pracy nad
grupowym zadaniem. Rozmowa konsultacyjna ma tak¿e miejsce przy superwizji.

Kontrakt  ustalone, zaakceptowane, spisane i przyjête przez wszystkich uczestników/czek zasady pracy podczas szkolenia, reguluj¹ce kwestie organizacyjne,
komunikacjê i sposób prowadzenia pracy. Zasady powinny byæ zebrane od uczestników/czek; mog¹ byæ równie¿ podane przez trenera/kê, a nastêpnie uzupe³nione
przez grupê. Najwa¿niejsze jest, aby wszyscy siê na te zasady zgodzili i wyrazili to
(s³ownie lub poprzez podpisanie kontraktu). Powinny byæ spisane w sposób konkretny i zrozumia³y oraz wisieæ na sta³e w sali szkoleniowej. W sytuacji gdy kto ³amie
zasadê, trener/ka (lub osób uczestnik/czka) powinien odwo³aæ siê do kontraktu,
przypomnieæ zasadê i poprosiæ o jej przestrzeganie.
Praca w grupach  wykonywanie konkretnego zadania w kilkuosobowej
grupie uczestników/czek równolegle z innymi grupami. Praca w grupach pozwala
zaanga¿owaæ wszystkich uczestników/czki (zw³aszcza tych, którzy mniej anga¿uj¹
siê na forum), sprawdza siê w du¿ych grupach szkoleniowych oraz pozwala wykonaæ trudniejsze zadania, przeæwiczyæ umiejêtnoci.

Prezentacja  omówienie jakiego zagadnienia tematycznego przez trenera/

kê, czêsto z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych (rzutnik, plansze na flipcharcie, rekwizyt itp.). Prezentacja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 15-20 minut i byæ
przeprowadzona zgodnie z okrelonymi zasadami (nale¿y np. dostosowaæ jêzyk
do odbiorcy, u¿ywaæ pomocy, pamiêtaæ o ograniczonych zasobach poznawczych
itp.). Prezentacjê wykorzystuje siê do omówienia zagadnieñ z³o¿onych, do przekazania konkretnych pojêæ lub do uporz¹dkowania tematu.

Rundka  metoda maj¹ca na celu zebranie potrzeb, odczuæ, opinii, refleksji uczestników/czek. Stosowana mo¿e byæ na pocz¹tku szkolenia, w trakcie lub na jego
zakoñczenie. W rundce mog¹ braæ udzia³ wszystkie osoby lub tylko te, które chc¹
siê wypowiedzieæ. Wypowiadaæ mog¹ siê po kolei lub mo¿na zostawiæ uczestnikom/
czkom dowolnoæ. Popularne s¹ dwie odmiany rundki: nag³a mieræ (nazywana
tak¿e zawa³ serca), gdy mówi¹ osoby wyznaczane przez trenera oraz pe³zaj¹cy
w¹¿ (lub pe³zaj¹ca mieræ), kiedy uczestnicy/czki wypowiadaj¹ siê po kolei. Stosowane przez trenera/kê w celu uzyskania odpowiedzi ka¿dego z uczestników na
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zadany temat, a tak¿e wtedy, gdy istnieje prawdopodobieñstwo bardzo
zró¿nicowanej aktywnoci uczestników/czek.

Scenka (inscenizacja, odgrywanie ról)  technika szkoleniowa oparta na teorii ról, która mówi, ¿e cz³owiek w trakcie swego ¿ycia odgrywa ró¿ne role
w kontaktach spo³ecznych, rodzinnych, zawodowych. Odgrywanie ról podczas szkolenia daje mo¿liwoæ wejcia w bezpiecznych, laboratoryjnych warunkach
w nieznane role i przezwyciê¿enia trudnoci, niepokoju, wynikaj¹cego z nowej sytuacji. I tak na przyk³ad uczestnik/czka mo¿e odgrywaæ scenkê, w której wciela siê
w rolê swojego/swojej prze³o¿onego/prze³o¿onej, kolegi/kole¿anki, rodzica. Dziêki temu podczas jej trwania oraz omawiania poznaje i nierzadko odczuwa po³o¿enie
tej osoby. W inscenizacjê oraz w dyskusjê podsumowuj¹c¹ zaanga¿owani s¹ wszyscy cz³onkowie grupy, czêæ odgrywa dane role, a reszta obserwuje. Technika ta
rozwija empatiê, pozwala lepiej zrozumieæ pope³niane przez siebie lub innych b³êdy,
co ma szczególne znaczenie zw³aszcza w analizie sytuacji konfliktowych, trudnych,
wywo³uj¹cych poczucie bezradnoci, w których odgrywanie ról jest niezwykle wartociowym narzêdziem.
Stop klatka  zatrzymanie w pewnym momencie toku szkolenia, warsztatów,
odsuniêcie na bok meritum pracy i skoncentrowanie siê na aktualnej sytuacji
wymagaj¹cej wyjanienia, skomentowanie danej sytuacji czy zdarzenia.

Symulacja/gra symulacyjna  polega na wykonaniu (przeæwiczeniu)

przez uczestników/czki realnych zadañ/czynnoci. Najczêciej uczestnicy/czki
przyjmuj¹ role i maj¹ okrelone zadania do wykonania, w warunkach opisanych
w scenariuszu. Fabu³a gry powinna w jak najwiêkszym stopniu nawi¹zywaæ do
warunków wykonywania tych zadañ w rzeczywistoci zawodowej uczestników/
czek. Gra mo¿e mieæ ró¿ny przebieg (w zale¿noci od zachowania uczestników/
czek, ich decyzji itp.) Po zakoñczeniu gry uczestnicy/czki podsumowuj¹ jej przebieg
oraz opracowuj¹ rekomendacje, które mog¹ byæ przydatne w realnych sytuacjach.
W grach symulacyjnych wa¿ne jest zapewnienie uczestnikom/czkom poczucia bezpieczeñstwa, jasne okrelenie regu³ i ich przestrzeganie.
Bibliografia:
P. Jordan, B. Skrzypczak, Animator spo³eczny, Warszawa, CAL, 2005
J. Lowe, Rozwój owiaty doros³ych, Warszawa, WSiP, 1982
M. £aguna, Szkolenia, jak je prowadziæ, by..., Gdañsk, GWP, 2004
Materia³y dostêpne na www.szkolenia.ngo.pl
W. Okoñ, S³ownik Pedagogiczny, Warszawa, PWN, 1992
R. Pachociñski, Andragogika w ujêciu miêdzynarodowym, Warszawa, Instytut Badañ Edukacyjnych, 1998
Poradnik dla trenera. Materia³y szkoleniowe Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarz¹dowych
S.Thorpe, J. Clifford, Podrêcznik coachingu, Poznañ, Rebis, 2004
K. Vopel, Warsztaty  skuteczna forma nauki, Kielce, Jednoæ, 2000
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Kilka s³ów o autorach
Maja Branka  trenerka i konsultantka z omioletnim dowiadczeniem. Spe-

cjalizuje siê w treningach antydyskryminacyjnych i genderowych oraz warsztatach
z umiejêtnoci spo³ecznych, prowadz¹c równie¿ szkolenia dla trenerów i trenerek.
Prowadzi firmê szkoleniow¹ www.ideazmiany.pl.

Marcin Chludziñski  Prezes Zarz¹du Invent Grupa Doradztwa i Treningu
Sp. z o.o.  firmy zajmuj¹cej siê wspieraniem procesów zwi¹zanych z rozwojem
regio-nalnymi wyk³adowca na Uniwersytecie Warszawskim (Wydzia³ Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz w Collegium Civitas. Specjalizuje siê w obszarze
zarz¹dzania publicznego oraz efektywnoci wydatkowania rodków publicznych.
Jest autorem i wspó³autorem kilkunastu publikacji, ceryfikowanym w STOP, aktywnie szkol¹cym trenerem.
Ma³gorzata Czarnecka  dyrektorka STOP od 1998 r., prezeska od 2006 r.,

absolwentka I edycji Szko³y Trenerów STOP. Mam w g³owie i sercu wszystkie piêkne,
wa¿ne, a czasem trudne chwile z historii stowarzyszenia. Tu nauczy³am siê specyfiki
pracy pozarz¹dowej, zarz¹dzania projektami, czasem i zmian¹ a¿ do trenowania
w³¹cznie.

Aleksandra Daszkowska-Kamiñska  socjolog, absolwentka

Miêdzywydzia³owych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zwi¹zana z Pracowni¹ Badañ nad Kapita³em Spo³ecznym przy
Instytucie Socjologii UW. Prowadzi badania spo³eczne dotycz¹ce wspólnot lokalnych
i zagadnieñ dotycz¹cych III sektora. Pracuje w Stowarzyszeniu Szko³a Liderów.

Izabela Dembicka  specjalistka ds. promocji i wspó³pracy w Stowarzyszeniu
Klon/Jawor, cz³onkini zarz¹du ogólnopolskiej sieci wspierania organizacji
pozarz¹dowych SPLOT. Absolwentka Szko³y Trenerów STOP. Wspó³autorka wielu
programów szkoleniowych. Trenerka, prowadzi szkolenia dla organizacji
pozarz¹dowych z zakresu pracy metod¹ projektu, promocji i wspó³pracy z mediami, planowania strategicznego oraz umiejêtnoci liderskich.
Jagoda Gandziarowska  socjolog organizacji. Wspó³za³o¿ycielka Pracowni
Gier Szkoleniowych. Zajmuje siê tworzeniem programów szkoleniowych opartych
na metodzie gry symulacyjnej, maj¹cych na celu zrównowa¿ony rozwój organizacji  wspieranie procesu zmian, godzenie realizacji d³ugofalowej strategii
z dzia³alnoci¹ bie¿¹c¹ organizacji. Pracuje z organizacjami pozarz¹dowymi, biznesem i administracj¹ publiczn¹. Jest cz³onkiem Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Gier i Symulacji ISAGA.
Jaros³aw Greser  doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza. Specjalizuje siê w ochronie praw cz³owieka oraz
problemach zwi¹zanych z w³asnoci¹ intelektualn¹. W organizacjach
pozarz¹dowych od 8 lat, od 5 lat zwi¹zany z Fundacj¹ Innowacyjnych Przedsiêwziêæ Spo³ecznych z Poznania. Absolwent VIII Szko³y Trenerów STOP. Adres
kontaktowy: jarek.greser@fips.org.pl.

Jacek Jakubowski  psycholog, wspó³w³aciciel firmy dzia³aj¹cej pod nazw¹

Grupa TROP, superwizor rekomendowany przez STOP i PTP, pasjonat jakoci szko243

leñ i namiêtny zmieniacz wiata. Realizuje projekty w biznesie, organizacjach
pozarz¹dowych, owiacie i wszêdzie tam, gdzie komunikacja, wspó³praca, otwartoæ na innego przydaje siê w budowaniu nowej rzeczywistoci.

Katarzyna Sekutowicz  superwizorka i trenerka STOP. Od 1992 r. pracuje

w Stowarzyszeniu BORIS. Zajmuje siê g³ównie doradztwem, szkoleniami, pracuje
metod¹ projektu. Jej specjalnoæ to doradztwo i szkolenia z planowania w ró¿nych
wymiarach, a tak¿e z tematów dotycz¹cych zdobywania rodków na dzia³alnoæ,
g³ównie w ramach funduszy unijnych (EFS) oraz ewaluacji. Wspó³pracuje z Funduszem Wspó³pracy, kontynuuj¹c dzia³alnoæ Partnerstwa Gender Index  wdra¿anie
polityki genderowej do przedsiêbiorstw. Wraz z Ma³gorzat¹ Dymowsk¹ i Maj¹ Brank¹
przygotowa³a podrêcznik Jak wdra¿aæ politykê równoci szans kobiet i mê¿czyzn
w projektach.

Joanna Konieczna  certyfikowany trener (I stopieñ) Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych, dyplomowany trener biznesu i rozwoju osobistego oraz coach (dyplom Szko³y Trenerów Biznesu TROP), dziennikarz i redaktor
oraz uniwersytecki informatyk. Joanna Konieczna jest tak¿e dyrektorem programowym, trenerem i coachem w firmie szkoleniowej 4ego (www.4ego.pl). W pracy z ludmi stosuje zdobycze psychologii humanistycznej i poznawczej.
Magdalena Korczyk-Waszak  trenerka umiejêtnoci psychospo³ecznych

i osobistych, doradca zawodowy. Z ruchem pozarz¹dowym zwi¹zana od 1996 r., od
2001 r. cz³onek STOP. Podczas szkoleñ stara siê inspirowaæ ludzi do pokonywania
granic i ³amania wewnêtrznych schematów, pobudzaæ do podjêcia odpowiedzialnoci za decydowanie o w³asnej drodze, towarzyszyæ w odkrywaniu osobistego
potencja³u.

El¿bieta Kowalczyk  trenerka i doradczyni z zakresu pisania i zarz¹dzania

projektami, koordynatorka projektów, absolwentka Wydzia³u Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoñczy³a Szko³ê Trenerów STOP oraz Podyplomowe Studia Zarz¹dzania Projektami w Szkole G³ównej Handlowej. Jest pracownikiem Stowarzyszenia BORIS. Wspó³pracuje równie¿ jako trenerka ze Stowarzyszeniem CAL.

Sylwia Krysa  absolwentka Uniwersytetu Gdañskiego, psycholog o specjalizacji organizacji i zarz¹dzania. Ukoñczone studia podyplomowe Zarz¹dzanie Personelem na SWPS. Szkolenia prowadzi od 2002 r. Pracê trenersk¹ rozpoczê³a,
prowadz¹c zajêcia dla m³odzie¿y w obszarach rozwoju osobistego i planowania
kariery. Najbogatsze dowiadczenie posiada w tematyce psychologii pracy 
zwi¹zanej z doradztwem zawodowym, aktywizacj¹ zawodow¹ osób bezrobotnych
oraz planowaniem kariery osób pracuj¹cych. Aktualnie prowadzi szkolenia dla osób
doros³ych w takich tematach, jak: wyst¹pienia publiczne, komunikacja spo³eczna,
kreatywnoæ, wywieranie wp³ywu spo³ecznego, a tak¿e psychologia obs³ugi klienta
i planowanie rozwoju zawodowego. Pasjonuj¹ j¹ metody pracy z grup¹ i rozwijanie kreatywnego mylenia.
Agnieszka Ksi¹¿ek  trener PTP, STOP, CAL  trener ekspert, prowadzi tak¿e
treningi interpersonalne. Pracuje dla organizacji pozarz¹dowych, samorz¹du i biznesu oraz z osobami niepe³nosprawnymi.

Ma³gorzata Leszczyñska  socjolog, absolwentka VI szko³y Trenerów
Organizacji Pozarz¹dowej STOP. Od 10 lat zajmuje siê ewaluacj¹. Prowadzi bada244

nia z obszaru dzia³añ spo³ecznych i edukacyjnych. Wiecêj mo¿na przeczytaæ na
stronie Orodka Ewaluacji: www.ewaluacja.eu.

Agnieszka Szczurek  soc jolog, pedagog i absolwentka IV Szko³y Trenerów STOP. Zajmuje siê ewaluacj¹ projektów i szkoleñ. Od lat wspó³pracuje z organizacjami pozarz¹dowymi. Pracu je w Orodku Ewaluacji: www.ewaluacja.eu.
Agata Teutsch  dzia³aczka i wspó³pracownica organizacji pozarz¹dowych
zajmuj¹cych siê przeciwdzia³aniem dyskryminacji i przemocy. Certyfikowana trenerka STOP i metody WenDo  samoobrony i asertywnoci dla kobiet i dziewcz¹t. Specjalizuje siê tak¿e w szkoleniach z zakresu równoci p³ci i ró¿norodnoci oraz
przeciwdzia³ania dyskryminacji i przestêpstwom z nienawici. Ma 7-letnie dowiadczenie w pracy trenerskiej. Jest pomys³odawczyni¹ i wspó³realizatork¹ m.in. programu edukacji antydyskryminacyjnej Nikt nie rodzi siê z uprzedzeniami, prowadzi stronê internetow¹ www.bezuprzedzen.org. Wiceprezeska i wspó³za³o¿ycielka
Fundacji Autonomia. Cz³onkini Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Towarzystwa
Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarz¹dowych oraz grup nieformalnych Ulica Siostrzana i sambaKA (rythms of
resistance).
Teresa Worobiej  humanistka: mgr filologii polskiej, pedagog, socjoterapeut-

ka, rekomendowana trenerka II stopnia PTP; superwizorka programu Autyzm 
Akademia dla NGO-s, który by³ realizowany w latach 2005 - 2008; aktualnie superwizorka dwóch zespo³ów terapeutycznych, terapeutka TSR ( terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwi¹zaniach), z oparciem w paradygmacie systemowym. Od 1999 r. kszta³ci socjoterapeutów, trenerów warsztatu i treningu psychologicznego oraz ró¿ne grupy zawodowe, które chc¹ podwy¿szaæ swoje umiejêtnoci w kontakcie indywidualnym i grupowym. Autorka wielu programów ³¹cz¹cych
dzieci, m³odzie¿ i doros³ych w aktywnoci spo³ecznej. Bardzo lubi wszystkie dzia³ania
warsztatowe. Z najwiêksz¹ przyjemnoci¹ prowadzi treningi interpersonalne i warsztaty kszta³c¹ce inteligencjê emocjonaln¹.
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