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Ten projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja ta odzwierciedla jedynie stanowisko autora i
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Jak korzystać z podręcznika
Nagłówek- temat dyskusji, czego
będziesz się uczyć
Litera- wykorzystaj do szukania
dalszych informacji na platformie
lub w innych materiałach

Wstęp- niebieskie słowa na
białym tle powiedzą ci, o czym
jest dana sekcja i czym będziesz
się zajmować

Twoje odpowiedzi- białe miejsce
przeznaczone jest dla ciebie,
upewnij się, że masz przy sobie
długopis lub ołówek

Instrukcje- białe litery na
niebieskim tle- podpowiedzą ci,
co masz napisać w pustych
polach poniżej

Witamy w książce ćwiczeń Eliemental.
Podręcznik ten został zaprojektowany, aby przeprowadzić cię przez szereg starannie zaplanowanych etapów,
które pomogą ci przeanalizować twoje umiejętności zawodowe i sprawdzić jak najlepiej wprowadzić w życie
twój pomysł na biznes. Część z ćwiczeń wypełnisz samodzielnie, część z pomocą instruktora a część razem z
grupą. Będziesz mógł skorzystać z szeregu dodatkowych informacji, wiedzy instruktora oraz z innych źródeł
wliczając w to platformę online projektu Eliemental Virtual Learning Environment (VLE). Jak posługiwać się
ćwiczeniami wyjaśniono powyżej, jednak, jeśli coś wciąż jest niejasne skontaktuj się ze swoim instruktorem.
To jest TWOJA książka i zaprojektowana została tak, aby była kluczowym elementem poprawy twoich szans na
zatrudnienie, działania firmy lub planu projektu.
Jeśli spojrzysz na spis treści zobaczysz, jakie tematy będziemy podejmować podczas twojej obecności na
warsztatach. Spodziewamy się, że wypełnisz te strony najlepiej jak potrafisz, ponieważ informacje zebrane w
ten sposób będą potrzebne nie tylko dla projektu Eliemental, ale też do ukończenia dodatkowych zajęć, które
mogą pojawić się w trakcie twojej nauki. Im więcej informacji zdobędziesz tym lepiej będziesz wiedzieć jak
odnieść sukces w przyszłości.

Czym jest Eliemental

A

W Unii Europejskiej można spotkać dziesiątki tysięcy ludzi, którzy chcą pracować dla siebie.
Wiele osób uważa, że posiadanie pieniędzy na inwestycję w pomysł to najważniejsza potrzeba,
ale często okazuje się, że to nie jest główny problem. Ludzie twierdzą, że nie mają szansy na
założenie własnej firmy, ponieważ nie radzili sobie dobrze w szkole, nie ukończyli szkoły wyższej
lub pozostawali bez pracy przez długi okres czasu. Eliemental to europejski projekt, który ma na
celu pomoc ludziom takim jak oni- i ty- aby pokonali osobiste i społeczne bariery, które mogą
stać na ich drodze do własnej firmy i pomóc zrobić pierwszy krok w stronę realizacji swojego
celu. Projekt Eliemental może wam również pomóc wrócić na rynek pracy i poprawić wasze
szanse na zatrudnienie.
Może się to stać dzięki materiałom edukacyjnym projektu Eliemental takim jak ten podręcznik
oraz innym źródłom informacji, które przeprowadzą cię przez szereg jasno opisanych etapów. W
ciągu najbliższych kilku dni będziesz pracować z nauczycielem, w grupie i na własną rękę, aby nie
tylko poznać własne bariery, ale dowiedzieć się też, w jaki sposób można je pokonać. Eliemental
pomoże sprawdzić, które umiejętności już posiadasz, znaleźć rozwiązania dla twoich problemów,
zidentyfikować umiejętności, których możesz potrzebować i przeszkoli cię jak ich użyć w
przyszłych planach biznesowych lub innych dotyczących znalezienia pracy. Tymi
“umiejętnościami miękkimi” może być wszystko od rozwiązywania problemów do właściwej
organizacji czasu; Eliemental zajmie się wszystkimi, oraz pokaże jak najlepiej je rozwinąć w
odniesieniu do twoich przyszłych potrzeb. Jeden z ważnych punktów projektu Eliemental dotyczy
twojej społeczności. Miejsca w bliskim otoczeniu zapewniają okazję do poznania nowych ludzi,
dzielenia się wiedzą i budowy sieci kontaktów, dzięki której twój pomysł może się rozwijać. Gdy
twój projekt ruszy może przekształcić się w przedsiębiorczość- ale co to właściwie znaczy?

B

Czym jest przedsiębiorczość

Jeśli myślisz o założeniu działalności gospodarczej lub pracy dla siebie, jak ci się wydaje, dlaczego ważne są
takie terminy jak “przedsiębiorstwo”, “przedsiębiorczość” oraz “przedsiębiorca”?
Każdy, kto zakłada firmę i podejmuje ryzyko finansowe, aby zarabiać pieniądze nazywany jest
“przedsiębiorcą”. Nie oznacza to jednak, że należy być bogatym, aby nim zostać- większość odnoszących
sukcesy europejskich biznesmenów zaczynało od zera, ale dzięki ostrożnemu planowaniu, rozwiązywaniu
problemów i kilku ryzykownym krokom osiągnęli niesamowite rzeczy.
“Przedsiębiorczość” oznacza projekt lub zobowiązanie, takie jak rozpoczęcie i prowadzenie firmy. Związane
jest to czasami z robieniem rzeczy odważnych lub skomplikowanych, ale twój pomysł nie musi taki byćzałożenie każdej firmy, nawet niewielkiej to prawdziwe wyzwanie. Komplikowanie sprawy to najgorsza rzecz,
jaką można zrobić. Kiedy jesteś “przedsiębiorczy” musisz myśleć szybko, wykorzystywać dostępne zasoby i być
może obejmować dowodzenie zanim inni o tym pomyślą. To szkolenie pokaże ci, że prowadzić odnoszące
sukcesy przedsiębiorstwo oznacza bliską współpracę z innymi i zrozumienie znaczenia pracy zespołowej- a
bycie przedsiębiorczym to umiejętność, którą możesz rozwijać, aby polepszyć swoje szanse na zatrudnienie.
Rozpoczęcie działalności jest osobistym wyzwaniem i będzie wymagało wielu różnorodnych umiejętności oraz
cech. Musisz być na tyle pewny siebie, aby móc opowiedzieć komuś o swoim pomyśle i na tyle silnym żeby
dotrwać do momentu jego realizacji. Niektórych potrzebnych cech osobowości będziesz świadomy, ale
identyfikacja tego, czego o sobie nie wiesz oraz tego, czego być może będziesz musiał się nauczyć jest jednym z
głównych celów projektu Eliemental. Zanim rozpocznie się twoja przygoda, omówmy przypadki
przedsiębiorców, których może znasz i przeanalizujmy, dlaczego odnieśli sukces.

Przedsiębiorczy ludzie

B

Czy znasz jakiś przedsiębiorczych ludzi? To może być ktoś, kto rozpoczął własną działalność gospodarczą, może
w twojej okolicy lub poza nią. To może być nawet ktoś sławny. Wiedza o działalności ludzi, którym udała się
realizacja pomysłu podobnego do twojego może być bardzo przydatna. W tym ćwiczeniu przeanalizuj przypadki
dwóch przedsiębiorczych osób z twojego otoczenia (jeśli nie znajdziesz informacji o takich osobach, poszukaj
kogoś dalej). Poszukaj wywiadów, w których opowiadają o umiejętnościach, które mieli lub których się nauczyli
a okazały się przydatne. Zwróć uwagę na słowa “przedsiębiorca”, “przedsiębiorstwo” i “przedsiębiorczość”- oraz
na to jak budowali własne umiejętności, sieci kontaktów oraz jak zdobywali rynek.
Nazwisko
Opis firmy
Umiejętności osobiste z jakimi zaczynali

Umiejętności przedsiębiorcze jakie
mieli lub jakich się nauczyli

Jak wykorzystali te umiejętności w
swojej firmie?

Umiejętności przedsiębiorcze jakie
mieli lub jakich się nauczyli

Jak wykorzystali te umiejętności w
swojej firmie?

Nazwisko
Opis firmy
Umiejętności osobiste z jakimi zaczynali

Przedsiębiorczość i TY

B

Przyjrzyjmy się przedsiębiorczości. Zastanów się, co znaczą dla ciebie słowa poniżej.
Porozmawiaj o nich z grupą, instruktorem a następnie zadaj sobie pytanie czy sam posiadasz te
cechy. Czy potrafisz podać przykład, kiedy z nich korzystałeś?

MOTYWACJA
SPIŁA SPRAWCZA
(NAPĘD)
WIARA W SIEBIE
DETERMINACJA
CHĘĆ
ZMIANA
UCZENIE SIĘ
ROZWÓJ
OSOBISTY
JAKIMI SŁOWAMI
OPISZESZ
PRZEDSIĘBIORCZE
ZACHOWANIE?
Zapisz, czym według ciebie jest zachowanie przedsiębiorcze. Wykorzystaj słowa z powyższej tabelki.

Odpowiednie nastawienie

C

W biznesie- i w pracy- posiadanie właściwego nastawienia jest często postrzegane za ważniejsze niż posiadanie
odpowiednich umiejętności. Dlaczego tak jest? Odpowiednie nastawienie to sposób patrzenia na rzeczy. Jeśli masz
pozytywne i elastyczne podejście do problemów będzie ci łatwiej zrozumieć jakich umiejętności potrzebujesz i rozwiniesz
je. Musisz mieć odpowiednie nastawienie, aby osiągnąć sukces- ale jakie będzie tym odpowiednim?

Zapisz wszystko, co według ciebie może być częścią właściwego nastawienia

Gdy myślimy o odpowiednim nastawieniu warto zastanowić się, jakich cech szuka w pracowniku pracodawca. Jeśli
przeanalizujesz dlaczego poniższe pięć cech jest ważne, pomoże ci to zrozumieć dlaczego właściwe nastawienie będzie
przydatne przy prowadzeniu firmy lub szukaniu pracy.
Cecha nastawienia
Dlaczego według ciebie jest ważna?
Uczciwość
i
Solidność

Zaangażowanie

Elastyczność

Zdolność adaptacji

Odpowiedzialność

C

Badając nastawienie

Odpowiednie nastawienie może prowadzić do wielkich rzeczy, ale nie każdy je ma. Pomyśl raz
jeszcze, czego oczekuje pracodawca od swoich ludzi- oraz jeśli myślisz o otworzeniu firmy, czego ty
oczekiwałbyś od SWOICH pracowników. Co mogłoby się wydarzyć gdyby ktoś pracował dla
pracodawcy- lub dla ciebie- i posiadał następujące ZŁE cechy? Przedyskutuj to z grupą.
Cecha nastawienia

Dlaczego według ciebie jest ważna?

Nieuczciwość
i
niesolidność
Brak zaangażowania

Nieelastyczność

Nieodpowiedzialność

Które trzy “złe „cechy nastawienia są według ciebie najgorsze i dlaczego?

1
2
3

Twoje nastawienie
Pomyśl o SWOIM nastawieniu i cechach, które posiadasz w tym momencie.
Cecha
nastawienia

Jak uzewnętrzniasz te cechy?

Uczciwość
i
Solidność

Zaangażowanie

Elastyczność

Zdolność
adaptacji

Odpowiedzialność

Według ciebie, które z cech musisz poprawić? Jak możesz to zrobić?

Moje cechy
nastawienia

C

D

Wszystko o umiejętnościach

Wszyscy jesteśmy w czymś dobrzy, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, jakie umiejętności i zdolności posiada.
Wiele na pierwszy rzut oka normalnych działań wymaga całkiem zaawansowanych umiejętności, a to, co myślisz,
że jest proste, inni mogą uważać za trudne. Jednym z głównych celów projektu Eliemental jest poznanie twoich
talentów- oraz tego jak mogą ci pomóc znaleźć pracę lub rozruszać biznes i utrzymać go na wysokim poziomie.
Twoje umiejętności życiowe mogą być wykorzystane w innych obszarach- oraz włączone w przedsiębiorczość.
Wymień w tabeli poniżej wszystkie „życiowe umiejętności” jakie posiadasz i jakie przyjdą ci do głowy.
Przedyskutuj je z grupą i instruktorem. Może cię zaskoczyć to, czego się o nich dowiesz- jak również i o sobie.

Moje umiejętności

Jak można je wykorzystać w szukaniu
pracy lub byciu przedsiębiorczym?

Twoje potrzeby w zakresie umiejętności

D

Kiedy już przemyślałeś, jakie posiadasz umiejętności, jak myślisz, jakich ci brakuje lub które potrzebują więcej
praktyki? Może twoja pewność siebie podczas kontaktów z nowymi ludźmi, lub nie wiesz jak zbudować sieć
kontaktów, aby zwiększyć szansę na zatrudnienie czy rozwój biznesu. Może wydawało ci się, że nie są to
umiejętności, ale oczywiście są- więc pomyśl o tych życiowych umiejętnościach, które chcesz polepszyć i wpisz je
w tabelę poniżej. Spójrz na odpowiedzi grupy z poprzedniego spotkania i przedyskutuj je z innymi oraz z
instruktorem. Wiedza o tym, co należy usprawnić jest kluczowa do odnoszenia sukcesów w pracy i własnej
firmie.
Umiejętność, którą
Jak to zrobię
muszę rozwinąć

E

Myśleć kreatywnie

Czym jest myślenie kreatywne? Pomyśl o tym, w jaki sposób możesz wpaść na jakiś plan lub pomysł.

W jaki sposób według Ciebie można wykorzystać twórcze myślenie w środowisku pracy? Jak może wpłynąć na Twoje lub
decyzje grupy?

Podaj przykład sytuacji, kiedy twórcze myślenie może być niewłaściwe?

Pomysły

E

Wymień trzy różne sposoby jak można wpaść na kreatywny pomysł- rozmowa z
przyjaciółmi, zapisywanie pomysłów w notesie lub nagrywanie ich telefonem,
wykorzystanie pomocy wizualnych/ mapy myśli itp.

Patrząc na poprzednie odpowiedzi, wykorzystaj jeden z wymienionych sposobów do
zaproponowania pomysłu jak udoskonalić miejsce pracy (znane ci lub to opisane w twoim biznes
planie).

F

Zabieramy się do pracy

Nazwa firmy/ tytuł projektu

Główny cel firmy/projektu- co chcesz osiągnąć

Pojawiłeś się tutaj, bo jesteś zainteresowany zagadnieniem rozwoju własnej firmy lub znalezieniem pracy. Jednak w
pierwszej kolejności musisz rozwinąć umiejętności –za pomocą grupowego mini biznesowego projektu.

Jaki jest plan?

F

Czym według ciebie jest projekt? Co oznacza dla Ciebie i pomysłu, nad którym pracujesz?

Według ciebie, dlaczego Twój projekt musi mieć ramy czasowe? Jakie mogłyby one być? Jakie przedziały?

Dlaczego twój projekt musi mieć wyznaczone konkretne cele? Jakie to cele?

Jakie są różne role w ramach projektu?

Jaka jest TWOJA rola w projekcie? Może jest więcej niż jedna?

G

Myślenie S.M.A.R.T

W poprzedniej części dowiedziałeś się jak ważne jest zarządzanie czasem w projekcie. Innym produktywnym podejściem
do pracy jest myślenie zgodne z celami S.M.A.R.T. Według ciebie, które słowa składają się na ten skrót? Zaznacz je w
tabeli poniżej.
S
SPECYFICZNY
STRATEGICZNY
SUPER
M
MERYTORYCZNY
MIERZALNY
MOCNY
A
ADAPTOWALNY
AKCEPTOWALNY
ADEKWATNY
R
RZETELNY
REALNY
ROZPOZNAWALNY
T
TRWAJĄCY
TRAFNY
TRWAŁY
Ustalanie celu to najważniejsza rzecz, jaką musisz zrobić na początku projektu. Tabela poniżej zaprojektowana została
jako podstawa do planu działania, abyś mógł śledzić swój postęp i łatwiej było ci określić swoją rolę w mini projekcie.
Użyj powyższych terminów, aby sobie pomóc.
Kto będzie Jakie środki/pomoc jest
Termin (data Uwagi i przemyślenia
Co należy zrobić, aby
realizował potrzebna?
lub godzina)
zrealizować zadanie i
zadanie?
pomóc w realizacji
(inicjały)
projektu?

Gdy już to zrobiłeś, dlaczego wyznaczanie celów zgodnie z zasadą S.M.A.R.T jest ważne w projekcie?

O pracy zespołowej

H

Praca w grupie to podstawa sukcesu każdego projektu. Porozmawiaj z członkami waszej grupy i zdecydujcie,
jakie elementy sprawiają, że ludzie ze sobą współpracują.

H

Organizacja pracy w zespole

W biznesie jest wiele zadań do wykonania. Wiele z nich wykonasz samodzielnie, ale będą i takie, które będą
wymagały współpracy z innymi osobami lub w ramach większej grupy. Ważne jest abyś rozmawiał z innymi
członkami grupy i współpracował z nimi- poniższe zadania zaprojektowane są po to, aby pomóc ci zrozumieć, co
jest ważnego we współpracy w grupie i jak może wyglądać twój wkład w nią.

Pomyśl o swoim mini projekcie, jak wykorzystałeś SWOJE mocne strony w ramach pracy w grupie?

Jak myślisz, co inni ludzie z twojej grupy do niej wnieśli?

Jakie cele i zadania grupa sobie ustaliła- czy osiągnęliście je?

Mocne strony zespołu

H

Zapisz dwie rzeczy, które według ciebie sprawią, że KAŻDY zespół będzie dobry, dlaczego to akurat te?

Jak myślisz, co inni mogą wnieść do grupy, czego Ty nie możesz?

Patrząc na ostatnią odpowiedź, jak te rzeczy wpływają na działanie grupy?

Analizując twoje mocne strony, jaką role w grupie widzisz dla siebie?

Rozwiązywanie problemów

I

W każdym projekcie, pracy czy biznesie, pojawią się problemy. Dostrzeżenie ich oraz znalezienie sposobu na ich
rozwiązanie to kolejna umiejętność, której będziesz potrzebować, ponieważ efektywne rozwiazywanie
problemów może wpłynąć na to czy odniesiesz sukces czy poniesiesz porażkę. Kolejne ćwiczenia skupiają się na
trzech rodzajach problemów, jakie możesz spotkać w biznesie lub pracy: z zasobami, ludźmi i zadaniami.
Popatrz na znaczenie słów po lewej. Czy umiesz je połączyć?

LUDZIE

LUDZIE, PIENIĄDZE, MATERIAŁY, SPRZĘT-RZECZY, KTÓRYCH
POTRZEBUJESZ DO UKOŃCZENIA PRACY I ROZWOJU POMYSŁÓW

PEOPLE
ZADANIA

PRACOWNICY, PRACODAWCY, KLIENCI, KONSUMENCI,
KAŻDY, KOGO MOŻESZ SPOTKAĆ W PRACY

ZASOBY

ZADANIA I OBOWIĄZKI, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ
ZREALIZOWANE, ABY BIZNES DZIAŁAŁ BEZ PRZESZKÓD

W każdej kolumnie wpisz cele, jakie wyznaczyła sobie grupa i zaznacz czy je osiągnęliście
LUDZIE

ZASOBY

ZADANIA

Rozpracowywanie

I

W obrębie grupy zastanówcie się nad jednym problemem z każdej kategorii, na jaki możecie się natknąć w
swoim mini projekcie lub jaki możecie spotkać w pracy. Pomyślcie, co się stanie, jeśli te problemy nie zostaną
rozwiązane szybko i efektywnie. Jeśli macie problem poproście o wskazówkę instruktora.
Opisz problem
Ludzie

Zasoby

Zadania

Jak można go rozwiązać

Ludzie

Zasoby

Zadania

Jeśli planujesz własną firmę, która z tych trzech kategorii mogłaby stanowić największy problem?

Dylemat Mo

I

Jednym ze sposobów rozwiązywania problemów jest analiza przypadku. Przedyskutuj w parach poniższą
sytuację, spróbuj określić, co jest tutaj problem, co jest celem Mo oraz jakie bariery stoją na przeszkodzie w
jego realizacji:
Mo pracuje w tej samej firmie od 5 lat. Mimo tego, że jest dobry w tym, co robi uważa, że niczego nowego już
się tutaj nie nauczy i codzienne obowiązki zaczynają go nieco nudzić. Mo chciałby się rozwijać i zwiększyć liczbę
posiadanych umiejętności a w efekcie awansować w strukturach firmy, ale współpracownik Max, który w firmie
pracuje dopiero od 18 miesięcy został wybrany do udziału w szkoleniu po ukończeniu, którego będzie miał
więcej obowiązków. Mo jest poddenerwowany sytuacją; twierdzi, że chciałby ukończyć to szkolenie i jest
zdenerwowany, że to nie jemu je zaproponowano. Jednocześnie, uważa, że nie jest to coś, o czym mógłby
powiedzieć szefowi, ponieważ mogłoby to spowodować konflikt w pracy. W miarę upływu czasu jest jednak
coraz bardziej sfrustrowany zaistniałą sytuacją i czuje urazę do Maxa, co ma wpływ na relacje zawodowe
między nimi.

Jakie są twoje przemyślenia na temat dylematu Mo?

Stwórz listę metod, których użyłbyś do rozwiązania podobnego problemu

Jak Mo powinien zachować się w tej sytuacji, uzasadnij swoje zdanie.

J

Co znajduje się na twojej drodze?

Jakie są TWOJE bariery przeszkadzające w odniesieniu sukcesu? Co może stanąć na drodze osiągniecia celów
zawodowych lub założenia firmy? Patrząc na to czego dowiedziałeś się o sobie w trakcie trwania szkolenia,
wymień wszystko co mogłoby przeszkodzić ci osiągnąć sukces.

Szukanie odpowiedzi

J

Po zlokalizowaniu bariery, która jest przeszkodą w trakcie szukania pracy czy uniemożliwia założenie firmy, możesz
wypracować sposób jak ją pokonać. To czas na wykorzystanie umiejętności rozwiązywania problemów, które
ćwiczyliśmy od kilku spotkań i wskazanie skutecznych rozwiązań. Jeśli skończą ci się pomysły przedyskutuj temat z
grupą lub instruktorem.

Wymień problemy i sposoby ich rozwiązania

Wskaż problem….. później
rozwiązanie

K

Spójrzmy w przyszłość
Jaki jest twój cel zawodowy? Jakie podejmiesz kroki, aby go osiągnąć?

Gratulacje! Ukończyłeś szkolenie w ramach projektu Eliemental.
Jeśli wziąłeś udział w projekcie, aby poprawić swoją szansę na znalezienie pracy, wypełnij tabelkę,
aby pamiętać, co należy robić dalej. Jeśli masz pomysł na biznes uzupełnij tabelkę na dole strony i
przejdź do sekcji L- Twojego biznes planu.
Możesz wypełnić je samodzielnie, z instruktorem lub mentorem.

Niezależnie od drogi, którą wybierzesz, mamy nadzieję, że odniesiesz sukces!
Komentarze lub uwagi?

Jaki jest twój cel zawodowy? Jakie podejmiesz kroki, aby go osiągnąć?

Twój biznes plan
Jak myślisz, co jest unikatową propozycją sprzedaży (USP) twojej firmy?

Analiza S.W.O.T– Mocne i Słabe strony, Szanse i Zagrożenia
Co jest twoją MOCNĄ STRONĄ?

Co jest twoją SŁABOŚCIĄ?

Na jakie SZANSZE jesteś otwarty?

Jakie ZAGROŻENIA możesz napotkać?

Jak zidentyfikujesz i poradzisz sobie z ryzykiem wynikającym z wymienionych przez ciebie ZAGROŻEŃ?

L

L

Twój biznes plan

Wymień koszty początkowe- materiały, wynajem pomieszczeń, reklama- czym je sfinansujesz?

Czy myślałeś o cenniku swoich produktów/usług? Zastanów się ile jesteś wart i ile chcesz zarobić- bądź KONKURENCYJNY a
nie TANI- skup się na jakości i obsłudze

Działaj zgodnie z zasadą S.M.A.R.T - co chciałbyś osiągnąć w swoim biznesie w ciągu:
Pierwszych sześciu miesięcy:

Pierwszego roku:

Pierwszych trzech lat:

Oświadczenie Instruktora/Mentora
Instruktor/mentor: prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia. Wykorzystaj formularz do zapisywania
informacji na temat możliwości oraz postępów ucznia/podopiecznego w odniesieniu do tego jak radził sobie z
pracą w zespole. Zachęć ucznia do odpowiedzi na twoje komentarze. Możesz je nagrać lub poprosić słuchacza o
wypełnienie dostępnej rubryki. Jeśli ty lub twój uczeń chcecie zanotować dodatkowe uwagi wykorzystajcie do
tego ostatnią stronę.
Działanie
Efektywnie
realizował swoją rolę
i obowiązki w grupie

Uwagi

Wspierał innych
członków grupy

Był otwarty na
poglądy innych
członków grupy

Uczeń: Skomentuj to, co twój instruktor/mentor napisał i oceń postęp swojego projektu
Działanie
Jak według ciebie
pracowałeś w
grupie?

Uwagi

Jak według ciebie
wypełniłeś swoją
rolę w grupie i co
mógłbyś poprawić?

Nazwisko Instruktora/Mentora:__________________________________________________________
Podpis: ________________________________________________ Data: ______________________

Oświadczenie Instruktora/Mentora
Dodatkowe informacje
Działanie

Uwagi

