
PROGRAM
WARSZTATÓW 

DLA STUDIUJĄCYCH I PRACUJĄCYCH 
NAUKOWO RODZICÓW

„Godzenie nauki i opieki nad dzieckiem”



Szkolenie adresowane jest do studiujących lub pracujących na uczelni rodziców, 
którzy chcą zaangażować się w pracę nad godzeniem edukacji lub pracy na uczelni 
z życiem rodzinnym. 

Warsztaty mogą uzupełniać ofertę Akademickich Biur Karier lub też stanowić 
samoistny program realizowany w formie indywidualnej lub/i grupowej. 

Program szkoleniowy został przygotowany w taki sposób, że możliwe jest odrębne 
wykorzystanie jego poszczególnych sesji lub ćwiczeń i ich przystosowanie do potrzeb 
konkretnego szkolenia. Zachęcamy jednak do wykorzystania pełnego programu 
szkolenia, ponieważ, udział w pełnym cyklu daje większe szanse na realne wsparcie 
uczestników we wdrażaniu rozwiązań na rzecz równowagi nauka–rodzina. 

Liczba godzin szkoleniowych: 16

Program został opracowany przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU 
w ramach projektu „Uczelnia Przyjazna Rodzicom” współfinansowanego przez 
Min.isterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego



Program warsztatów

Dzień i (360 min.)

Sesja i Wprowadzenie do pracy grupowej (60 min.)

Sesja ii Wprowadzenie do tematyki godzenia edukacji lub/i pracy na uczelni 
z życiem rodzinnym (60 min.)

Sesja iii Godzenie ról rodzinnych i nierodzinnych (120 min.)

Sesja iV Ustalanie własnych priorytetów życiowych (120 min.) 

Dzień ii (360 min.)

Sesja V Budowanie partnerskich relacji w związku (140 min.)

Sesja Vi Sieciowanie rodziców na uczelni na rzecz rozwiązań umożliwiających 
pogodzenie nauki oraz opieki i wychowywania dzieci (120 min.)

Sesja Vii Wypracowanie własnej strategii godzenia nauki oraz opieki i wychowania 
dziecka (70 min.) 

Sesja Viii Podsumowanie (30 min.)



scenariusz warsztatów

sesja i

WproWaDzenie Do pracy grupoWej (60 min.)

Celem tej sesji jest wprowadzenie do pracy w grupie. Wzajemne poznanie się 
uczestników i prowadzącego. Ustalenie wzajemnych oczekiwań oraz zasad 
współpracy. Ukonstytuowanie grupy i ustalenie celów do osiągnięcia – wspólnych 
dla całej grupy oraz indywidualnych dla poszczególnych uczestników spotkań.

przebieg SeSji:
• przedstawienie się trenera/trenerki
• przedstawienie logistyki pracy grupowej 
• przedstawienie się uczestników  

nazwa ćwiczenia: „Mam na imię”

cel ćwiczenia: wzajemne poznanie się 

czas realizacji: 20 min. dla grupy 10 – 12 osobowej (dla większej grupy trzeba 
przewidzieć więcej czasu). 

materiały szkoleniowe: kartki na wizytówki, kolorowe pisaki 

organizacja przestrzeni: krzesła ustawione w kręgu, tablica 

metody pracy: praca w całej grupie 

instrukcja: 

1. Trener/trenerka zaprasza kolejno każdego z uczestników do przedstawia się 
według ustalonego wspólnie schematu: np. imię, edukacja, praca, rodzina

pytania do omówienia ćwiczenia:
• w czym jesteśmy podobni?
• co nas różni?
• w jaki sposób podobieństwa i różnice mogą wpływać na współpracę?

Wskazówki dla trenera/trenerki: na podsumowanie warto podkreślić, że podobieństwa 
i różnice są bogactwem i będą stanowiły istotny element w pracy grupowej oraz 
przyczynią się do efektu synergii.



5nazwa ćwiczenia: „Oczekiwania – po co tu przyszedłem/przyszłam?”

cel ćwiczenia:
• poznanie oczekiwań uczestników
• określenie celów do osiągnięcia
• odniesienie się prowadzącego do oczekiwań uczestników i przedstawienie 

„programu” oraz zakontraktowanie celów dla grupy
Wiedza i umiejętności nabyte przez osoby uczestniczące: uczestnicy nazwą rezultaty 
jakie chcą osiągnąć. 

czas realizacji ćwiczenia: 30 min. 

materiały szkoleniowe: papier flip-chart, kolorowe pisaki 

organizacja przestrzeni: stół i krzesła lub miejsce na podłodze dla każdej 
z podgrup. 

metody pracy: praca w 2 grupach i prezentacja efektów pracy grupowej 

instrukcja: 

Należy podzielić uczestników na 2 grupy np. poprzez odliczanie do 2-óch. Obie grupy 
dyskutują i odpowiadają na następujące pytania:
• czego oczekuję od tematyki?
• czego oczekuję od trenera/trenerki?
• czego oczekuję od uczestników grupy?
• jakie mam obawy?
• jakie mam pomysły?

Na podsumowanie każda podgrupa wypracowuje plakat. Następnie reprezentanci 
grup prezentują plakat na forum całej grupy. Na zakończenie prowadzący odnosi się 
do oczekiwań.

pytania do omówienia ćwiczenia:
• jakie są wspólne cele?
• jakie są cele indywidualne?

podsumowanie ćwiczenia: odniesienie się prowadzącego do możliwości lub braku 
możliwości realizowania poszczególnych celów (np. nie będą traktowane jako cele 
grupowe te rezultaty, które wybiegają poza kwestie związane z godzeniem życia 
zawodowego i rodzinnego)

Wskazówki dla trenera/trenerki: już w tym miejscu tzn. podczas omawiania oczekiwań 
warto przekazać uczestnikom, że praca w metodologii coachingowej zakłada jasno, że 
rola prowadzącego polega na dbałości o strukturę procesu i że nie występuje on/ona 
w roli autorytetu ani eksperta w odniesieniu do wypracowanych przez uczestników 
rozwiązań dotyczących godzenia życia zawodowego z rodzinnym.



6nazwa ćwiczenia: „Kontrakt”

cel ćwiczenia: 
• ustalenie i zapisanie ustalonych celów oraz obowiązujących zasad współpracy

czas realizacji ćwiczenia: 10 min.

materiały szkoleniowe: papier flip-chart, pisaki

organizacja przestrzeni: krzesła ustawione w kręgu, bez stołów

metody pracy: praca w całej grupie, dyskusja

instrukcja: 

Uczestnicy/uczestniczki spontanicznie, odpowiadają na pytanie – jakie zasady 
chcemy przyjąć za obowiązujące w naszej grupie w odniesieniu do sposobu 
komunikowania się, organizowania pracy i wspólnej przestrzeni?

Osoba prowadząca zapisuje przyjęte przez grupę i zaproponowane przez siebie 
obowiązujące zasady. 

Wskazówki dla trenera/trenerki: Plakat jest efektem pracy grupy zarówno 
w odniesieniu do celów i zasad pracy, należy jednak zadbać aby na plakacie nie 
zabrakło następujących zasad dotyczących współpracy w grupie: każdy sam 
decyduje o poziomie otwartości i powinien chronić własne granice, dyskrecja, 
akceptacja, punktualność.



7sesja ii 

WproWaDzenie Do tematyki goDzenia eDukacji lub pracy na 
uczelni i życia roDzinnego (60 min.) 

Sesja ta dotyczy godzenia edukacji/pracy na uczelni z życiem rodzinnym. Uczestnicy/
uczestniczki dzielą się doświadczeniami osobistymi związanymi z pełnieniem 
i godzeniem różnych ról życiowych, w szczególności roli studenta/ki, pracownika/
cy uczelni i roli rodzica. Podczas sesji omawiane są istotne zagadnienia związane 
z uzyskiwaniem balansu życiowego. Poruszane są kwestie związane z: zarządzaniem 
czasem; indywidualnością i specyfiką i sytuacji poszczególnych uczestników; 
systemem wartości; wizją swojego życia; wzorcami przekazywanymi w rodzinie 
i społeczeństwie. Zasadniczym celem pracy podczas sesji jest uświadomienie 
sobie ważnych elementów jakie należy uwzględnić w pracy nad planem godzenia 
aktywności edukacyjnej i/lub naukowej z życiem rodzinnym.

opiS ćWiczenia

nazwa ćwiczenia: „Metafory – godzenie edukacji i/lub pracy z życiem rodzinnym 
jest jak …”

cel ćwiczenia:
• refleksja na poziomie indywidualnym i w grupie na temat problematyki godzenia 

edukacji/pracy i życia rodzinnego
• wymiana doświadczeń
• dalsza integracja uczestników

Wiedza i umiejętności nabyte przez osoby uczestniczące: poszerzenie świadomości 
dotyczącej problematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

czas realizacji ćwiczenia: 40 min.

materiały szkoleniowe: nie potrzebne.

organizacja przestrzeni: sala pozwalająca na swobodną pracę w małych (3 – 4 
osobowych) podgrupach.

metody pracy: praca w małych podgrupach.

instrukcja: 

1.  Trener/trenerka zadaje uczestnikom/uczestniczkom pytanie i zapisuje je na tablicy 
„godzenie życia zawodowego z rodzinnym jest jak …? Uczestniczący w szkoleniu 
podzieleni na małe podgrupy przez ok. 15 min. wypracowują metafory najlepiej 
oddające ich zdaniem problematykę godzenia życia zawodowego z rodzinnym. 
Początkowo każdy przedstawia swoją metaforę, a następnie uzgadniają lub 
wypracowują taką, która najlepiej oddaje zagadnienie godzenia różnych ról 
życiowych.



82.  W drugim etapie pracy w małych grupach przez ok. 15 min. uczestnicy/uczestniczki 
na bazie wypracowanych metafor opisują to zagadnienie i przygotowują plakat, 
na którym zapisują ważne ich zdaniem elementy związane z godzeniem edukacji/
pracy na uczelni i życia rodzinnego.

3.  Trzeci etap ćwiczenia trwający 10 min. to prezentacja wypracowanego materiału 
(opis metafor/y i plakat) na forum całej grupy.

pytania do omówienia ćwiczenia:
• na czym polega godzenie życia zawodowego i rodzinnego?
• jakie są najistotniejsze elementy tego problemu?
• co musi być uwzględnione w procesie opracowywania planu godzenia życia 

zawodowego z rodzinnym?

podsumowanie ćwiczenia: W podsumowaniu można przekazać uczestnikom/
uczestniczkom następujące treści:

Zagadnienie równowagi między edukacją/pracą a życiem osobistym w rzeczywistości 
ma trzy elementy tzn. praca lub/i edukacja, życie osobiste oraz trzeci element, 
którym jest sama osoba, czyli jednostka próbująca utrzymać równowagę pomiędzy 
tymi dwoma elementami. 

Równowaga życiowa ma naturę bardzo indywidualną i subiektywną, jest zmienna 
w czasie, ponieważ ciągle zmieniają się nasze uwarunkowania wewnętrzne 
i zewnętrzne (zmiany potrzeb i wartości, wiek dzieci i liczba dzieci, wymogi 
edukacyjne, formy edukacji i pracy). 

Sukces w uzyskiwaniu równowagi związany jest z gotowością zmiany wewnętrznej, 
gdyż jest on uwarunkowany nie tylko zmianami w zakresie gospodarowania czasem 
i organizacji zadań ale też zmianami w sposobie myślenia.

Wskazówki dla trenera/trenerki: podsumowanie trenera powinno w najwyższym 
stopniu odnosić się do materiału wypracowanego przez grupę i uwzględniać słowa 
„klucze” wypowiedziane i zapisane przez uczestników.



9sesja iii

goDzenie ról roDzinnych i nieroDzinnych (120 min.)

Sesja poświęcona jest lepszemu rozpoznaniu i zdefiniowaniu obecnej sytuacji 
życiowej oraz określeniu ról pełnionych w rodzinie i poza nią. Spojrzeniu na aktualny 
stopień równowagi życiowej oraz na to jak wygląda poziom satysfakcji w różnych 
sferach życia. Obserwacje i refleksje wynikające z wykonania poszczególnych 
ćwiczeń mogą służyć za punkt wyjściowy w identyfikacji pożądanych kierunków 
zmian, a także ustaleniu priorytetów, co będzie tematem kolejnej, 4 sesji.

ćWiczenie 1. „Koło równowagi życiowej”. Każdy/a uczestnik/czka indywidualnie 
opracowują swoje koła. W kolejnym kroku omawiają je w dwójkach lub trójkach.

Dzielą się refleksjami na forum grupy lub zapisują je w swoich notatkach.

nazwa ćwiczenia: „Koło równowagi życiowej”

cel ćwiczenia:
• spojrzenie z perspektywy systemowej na wszystkie obszary swojego życia,
• ocena poziomu satysfakcji w różnych sferach życia,
• obserwowanie powiązań pomiędzy różnymi obszarami życia, 
• pogłębienie refleksji na temat poszczególnych obszarów swojego życia.

czas realizacji ćwiczenia: 60 min.

materiały szkoleniowe: materiał szkoleniowy Kartki z kołami (zał. nr 1), kredki lub 
kolorowe pisaki (8 kolorów dla uczestnika/czki)

organizacja przestrzeni: zapewniająca swobodną pracę indywidualną oraz w 2-3 os. 
podgrupach.

metody pracy: praca indywidualna i w podgrupach

instrukcja:

1. Trener/trenerka rozdaje osobom uczestniczącym materiał trenerski „Koło 
życia”. Uczestniczki/uczestnicy zachęceni są do wypełnienia „Koła życia”, czyli 
refleksji dotyczącej poszczególnych sfer życia oraz oceny w skali od 1 najniższy 
(środek koła) do 10 najwyższy (obręcz koła) aktualnego poziomu satysfakcji 
z poszczególnych obszarów swego życia.

2. Trener/trenerka zachęca osoby uczestniczące do pracy w parach lub trójkach. 
W mniejszych zespołach osoby uczestniczące mają się podzielić wynikami swej 
pracy. Dla ułatwienia wypisz na flipcharcie pytania wedle których omawiać można 
przygotowane przez siebie „Koło życia”:

	 • Jak możesz nazwać swoje „Koło życia”?
	 • Co pokazuje twoje „Koło życia” w kontekście równowagi życiowej?



10	 • Jakie refleksje pojawiają się, gdy patrzysz na swoje „Koło życia”?
	 • Jakie dostrzegasz związek pomiędzy różnymi obszarami swojego życia? 
	 • Jak chciałabyś/chciałbyś, aby wyglądało twoje „Koło życia”? 
  Co chciałabyś/chciałbyś w nim zmienić?

 Przekazując instrukcję warto jednak zaznaczyć, że osoby uczestniczące same 
decydują, którymi informacjami i w jakim zakresie chcą podzielić się w ramach 
pracy w parach/trójkach.

3.  Trener/trenerka zachęca osoby uczestniczące do podzielenia się na forum swoimi 
przemyśleniami czy refleksjami wynikającymi z wypełnionego materiału „Koło 
życia”. W tym celu trenerka/trener może skorzystać z poniższych pytań:

	 • co praca z kołem pokazała Ci na temat ról pełnionych przez Ciebie w różnych 
 obszarach życia?

	 • jakie to są role?
	 • jak czujesz się w poszczególnych rolach? Weź pod uwagę poziom poczucia 

 satysfakcji, kompetencji, autentyczności jakie związane jest z poszczególnymi 
 rolami.

	 • jaka jest nauka z tego ćwiczenia?
	 • jak możesz zastosować tę naukę w swoim życiu?

4. Trener/trenerka pyta osoby uczestniczące, jak chciałyby, aby wyglądało ich Koło 
życia. Następnie o to, ile energii mają na zmianę w tych obszarach, w których 
wykazują niski poziom zadowolenia. Nie zakłada jednak, że niski wynik oznacza 
chęć zmiany ani że jego/jej rolą jest nakłanianie do zmiany. Jeśli uczestniczka/
uczestnik nie ma chęci lub energii na wprowadzanie zmian w jakiejś dziedzinie, 
trener/trenerka nie wywiera nacisku.

5. Trener/trenerka pyta osoby uczestniczące, w jaki sposób obszary zadowolenia 
i niezadowolenia łączą się z planowanymi przez nie celami coachingu dotyczącymi 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Czy widzisz związek pomiędzy oceną 
różnych obszarów swego życia?

 Przykładowo, jeśli dana osoba oceniała swoje zadowolenie z pracy na 8 lub 
9, a zadowolenie ze związku na 1 lub 2, może to oznaczać, że cała jej energia 
przekazywana jest w obszar pracy zawodowej kosztem związku. Może to być 
samonapędzający się układ: praca jest przyjemna i przynosi zadowolenie, więc 
osoba ta wkłada w nią mnóstwo energii i zaangażowania. Z kolei związek jest 
trudny i nie przynosi zadowolenia, więc osoba ta nie wkłada w niego energii 
i zaangażowania, co powoduje, że staje się on jeszcze trudniejszy. Obserwacja 
ta może się wydawać prosta i zaskakująco oczywista, lecz często uczestniczki/
uczestnicy unikają spojrzenia na daną kwestię w ten właśnie sposób.

pytania do omówienia ćwiczenia:
• jak możesz nazwać swoje koło?
• co pokazuje to koło w kontekście równowagi życiowej?
• jakie refleksje pojawiają się gdy patrzysz na swoje koło?



11podsumowanie ćwiczenia: swobodne wypowiedzi uczestników grupy oraz 
odpowiedzi na poniższe pytania (uczestnicy mogą się odpowiedziami na pytania 
dzielić na głos mogą też jedynie zapisać je w swoich notatkach)
• jaka jest nauka z tego doświadczenia?
• jak możesz zastosować tą naukę w swoim życiu?
• jakie możesz podjąć działania już od dzisiaj?
• co konkretnie zrobisz?
• jaki/e będą pierwsze krok/i? Kiedy to zrobisz? Gdzie to zrobisz?

W kolejnym ćwiczeniu uczestnicy będą eksplorować funkcjonowanie swojej 
rodziny jako całego systemu, a także z perspektywy pełnionych ról w rodzinie. 
Pojawią się tematy dotyczące najważniejszych potrzeb, wartości dla całej rodziny 
i poszczególnych osób w rodzinie i związanych z nimi ról oraz zadań poszczególnych 
członków rodziny. Ćwiczenie może być okazją do spojrzenia na swoją rodzinę 
z różnych perspektyw i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

ćWiczenie 2. 

nazwa ćwiczenia: „Moja rodzina”

cel ćwiczenia:
• systemowe spojrzenie na aktualną sytuację rodziny
• definiowanie ról pełnionych w rodzinie
• przyjęcie perspektywy całego systemu oraz poszczególnych osób w rodzinie

czas realizacji ćwiczenia: 60 min.

materiały szkoleniowe: różnorodne słodycze, każdy pakowany osobno, w ilości min.
imum 10-15 sztuk na osobę (np. cukierki, lizaki, czekoladki).

organizacja przestrzeni: miejsce dla każdej osoby na podłodze lub na stole.

metody pracy: praca indywidualna i w małych grupach

instrukcja: 

1. Trener/trenerka rozsypuje słodycze na środku sali i zaprasza uczestników 
do ćwiczenia polegającego na ułożeniu z nich swojej rodziny. Na tym etapie 
uczestnicy pracują indywidualnie. Podczas układania zastanawiają się jak 
wygląda system rodziny, jak rodzina funkcjonuje jako całość, jak aktualna sytuacja 
wygląda z perspektywy różnych osób w rodzinie. Co czują, myślą, jak działają 
poszczególne osoby.

2. Uczestnicy sami dobierają się w 3-4 osobowe zespoły i każdy po kolei opisuje 
swoją rodzinę pozostałym członkom zespołu. Uczestnicy mogą swobodnie 
rozmawiać, dyskutować, zadawać pytania wewnątrz swojej podgrupy.

3. Co chciałbym/ałabym zmienić w mojej rodzinie jeśli byłoby to możliwe? Każdy 
uczestnik wraca do swojej pracy i układa słodycze według swoich wizji i oczekiwań.



124. W uprzednio dobranych trójkach uczestnicy znowu robią rundę opowiadając 
sobie wzajemnie, o tym co chcieliby, żeby uległo zmianie w ich rodzinie.

pytania do omówienia ćwiczenia:
• co pokazało to ćwiczenie?
• jaka jest nauka z tego ćwiczenia?
• co Cię zaskoczyło?
• co nowego pojawiło się dzięki ćwiczeniu w związku z badaniem ról związanych 

z rodziną i obszarem pozarodzinnym ?
• jakie są powiązania między ćwiczeniem „Koło życia” i „Moja rodzina”

podsumowanie ćwiczenia: uczestnicy zapisują w swoich notatkach odkrycia 
i pomysły będące rezultatem ćwiczenia.

Wskazówki dla trenera/trenerki: rolą trenera/trenerki jest dbanie o komfort pracy 
i poczucie bezpieczeństwa uczestników (przestrzeganie zasad kontraktu dotyczącego 
sposobu komunikowania się – nie oceniamy, chronimy własne granice, dyskrecja itp.)



13sesja iV

uStalanie WłaSnych priorytetóW życioWych (120 min.)

Podczas tej sesji uczestnicy i uczestniczki określają cele i priorytety, które mają 
ukierunkować ich działania na wprowadzanie pożądanych zmian. Proponowane 
ćwiczenia dotyczą celu nadrzędnego jakim jest dążenie do poczucia równowagi 
życiowej oraz godzenia ról rodzinnych i nierodzinnych.

ćWiczenie 1. 

nazwa ćwiczenia: „Matryca celów”

cel ćwiczenia:
• ustalenie celów związanych z dążeniem do zwiększenia poczucia równowagi 

życiowej.

czas realizacji ćwiczenia: 60 min.

materiały szkoleniowe: materiał trenerski Matryca celów (zał. nr 2)

organizacja przestrzeni: krzesła ustawione w kręgu, podkładki do pisania

metody pracy: praca w całej grupie

instrukcja: 

Trener/trenerka prezentuje uczestnikom (rysując na tablicy lub rozdając uczestnikom 
wydruki załącznika nr. 2) matrycę celów i zachęca do wypełnienia wszystkich 
czterech obszarów w matrycy.

matryca celóW

to czego chceSz? czego nie chceSz?

co maSz? 1. To, co chcesz utrzymać 2. To, co chcesz wyeliminować 

czego nie maSz? 3. To, co chcesz osiągnąć 4. To, czego chcesz uniknąć

Źródło. Na podstawie Bennewicz M. (2011) „Coaching i Mentoring w praktyce”

1.  „Chcę i mam” – jakie zasoby mam w związku z celami, które chcę utrzymać 
np. umiejętności, relacje, przekonania, pomysły, emocje)

2.  „Nie chcę lecz mam” – klient/klientka określa co już ma ale nie chce tego mieć 
np. jakieś ograniczenia, braki, obawy itp.

3.  „Nie chcę i nie mam” – rzeczy, zjawiska, emocje, zasoby, o których klient słyszał, 
że mogą wiązać się z jego celem , lecz ich nie ma i nie chce ich mieć.



144.  „Nie mam lecz chcę mieć” – to obszary rozwoju i zmiany, tutaj pojawiają się emocje 
stany i wartości, które klient zamierza osiągnąć. Tutaj zazwyczaj jest największy 
motor do działania.

podsumowanie ćwiczenia: 
•	 omówienie w dwójkach a następnie w całej grupie matrycy celów

ćWiczenie 2. 

nazwa ćwiczenia: „Matryca ustalania priorytetów

cel ćwiczenia: 
•	 Priorytetyzacja celów określonych w ćwiczeniu „Matryca celów”

czas realizacji ćwiczenia: 60 min.

materiały szkoleniowe: materiał trenerski Matryca ustalania priorytetów” (zał. nr 3)

organizacja przestrzeni: krzesła ustawione w kręgu, podkładki do pisania

metody pracy: praca w całej grupie

instrukcja: 

Trener/trenerka prezentuje uczestnikom/czkom Matrycę ustalania priorytetów 
(rysując na tablicy lub rozdając uczestnikom/czkom wydruki załącznika nr.3) opisuje 
poszczególne części matrycy i zachęca uczestników/czki do wypełnienia wszystkich 
czterech obszarów w matrycy.

uStalanie priorytetóW

 pilne niepilne

Ważne

I. AKTYWNOŚĆ

• kryzysy

• sprawy naglące

• zadania opatrzone datą realizacji

pożary – zgaś je natychmiast!

II.AKTYWNOŚĆ

• budowanie związku, relacji

• szukanie nowych możliwości rozwój

• planowanie, rekreacja

kluczowe, jeśli chcesz uniknąć pożarów.

nieWażne

III. AKTYWNOŚĆ

• niektóre telefony, raporty 
korespondencja 

• niektóre spotkania

• prośby innych o wykonanie czegoś

czy można to DelegoWać?

IV. AKTYWNOŚĆ

• codzienność, zapracowanie, rutyna

• niektóre telefony, spotkania, 
korespondencja 

• pożeracze czasu: TV, gry, Internet

Warto się tym zajmować?

Źródło: S.R. Covey, „7 nawyków skutecznego działania”, REBIS, Poznań 2007
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omówienie ćwiczenia:
Trener/trenerka zachęca uczestników/czki do podzielenia się refleksjami dotyczącymi 
ćwiczenia zadając następujące pytania:
•	 co nowego wniosło to ćwiczenie?
•	 co Cię zaskoczyło?
•	 co się potwierdziło?
•	 jak wykorzystasz naukę z tego ćwiczenia?
•	 jaki będzie pierwszy krok?

Wskazówki dla trenera/trenerki: trener w pełni wspiera autonomiczne decyzje 
i wybory oraz rozwiązania klientów.



16sesja V 

buDoWanie partnerSkich relacji W zWiązku (140 min.)

Sesja ta dotyczy refleksji nad wpływem partnerskich relacji w rodzinie na możliwości 
pogodzenia edukacji/pracy na uczelni z życiem rodzinnym. Uczestnicy porównają 
typowy dzień kobiet i mężczyzn opisany w case`ach i zidentyfikują bariery 
w godzeniu ról na jakie natrafiają te osoby; poddadzą refleksji wzorce indywidualne 
i społeczne, które wpłynęły na prezentacje w ćwiczeniu „mój typowy dzień”. 
Uczestnicy poznają najbardziej powszechne modele związków oraz poddadzą 
analizie tygodniowy podział obowiązków we własnej rodzinie. Następnie zastanowią 
się nad możliwościami zmian w podziale obowiązków, które sprzyjałyby zwiększeniu 
poczucia równowagi. Głównym celem pracy podczas sesji jest uświadomienie 
sobie możliwości poprawy warunków do godzenia ról poprzez zmiany w podziale 
obowiązków w rodzinie i zastosowanie bardziej sprawiedliwego podziału obowiązków 
między poszczególnych jej członków. 

ćWiczenie 1

nazwa ćwiczenia: „Typowy dzień” 

cel ćwiczenia:
•	 refleksja na temat wpływu podziału obowiązków domowych na aktywność kobiet 

i mężczyzn poza domem (edukacyjną/zawodową), 

•	 refleksja na temat tego, w jakim stopniu opieka nad dzieckiem/dziećmi wpływa 
na aktywność kobiet i mężczyzn, 

•	 identyfikacja typowych barier w godzeniu ról rodzinnych z edukacją/pracą. 

czas realizacji: 60 min. 

materiały szkoleniowe: kartki do flipcharta, kolorowe pisaki, opisy case`ów

organizacja przestrzeni: krzesła ustawione wokół stołów (3-4 stoły, zależnie od 
liczby osób), tablica flipchart 

metody pracy: praca w zespołach 3-4 osobowych, prezentacja efektów pracy 
grupowej

instrukcja: 

1.  Trener/trenerka dzieli osoby uczestniczące na zespoły 3- lub 4-osobowe. 
 Każdy z zespołów otrzymuje kartkę do flipcharta oraz zestaw kolorowych pisaków.

2.  Trener/trenerka prosi osoby uczestniczące o narysowanie pionowej linii, dzielącej 
kartkę do flipcharta na dwie równe części. Na każdej z tych części należy narysować 
jak największe koło. Każde koło odzwierciedla 24-godzinny zegar. W ćwiczeniu 
tarcza zegara nie powinna być tradycyjnie podzielona na 12, ale na 24 części.



173.  Trener/trenerka przekazuje każdemu zespołowi case – krótką historię opisującą 
dzień z życia wybranej rodziny. Zadaniem każdego zespołu jest odzwierciedlenie 
na dwóch osobnych zegarach dnia z życia kobiety i mężczyzny przedstawionych 
w krótkiej historii. Ważne, aby zwrócić uwagę na to, by zespoły ujęły na swych 
zegarach wszystkie czynności dnia codziennego (np. robienie zakupów, 
sprzątanie, gotowanie, opieka nad dzieckiem, czas na uczelni, przygotowywanie 
się do egzamin.ów), przypisując je do konkretnych osób. Należy postarać się 
realnie oddać rzeczywistość bohaterów historii. Zegary powinny pokazywać 
realia dość typowe dla naszego kontekstu kulturowego.

4.  Trener/trenerka zachęca poszczególne grupy do zaprezentowania wyników 
swych prac na forum. Zanim dany zespół przystąpi do prezentacji powinien 
w pierwszej kolejności zapoznać uczestniczki/uczestników szkolenia z casem.

pytania do omówienia ćwiczenia:
•	 Jakie refleksje pojawiają się gdy patrzycie na zaprezentowane zegary? 
•	 Jak wygląda zazwyczaj podział obowiązków związanych z prowadzeniem domu 

i opieką nad dziećmi?
•	 Na jakie trudności i bariery natrafiają kobiety decydujące się na połączenie 

edukacji/pracy i opieki nad dzieckiem?
•	 Na jakie trudności i bariery natrafiają mężczyźni decydujący się na połączenie 

edukacji/pracy i opieki nad dzieckiem?
•	 Czego powinny dotyczyć zmiany w zakresie podziału obowiązków domowych 

i opieki nad dziećmi, aby kobiety i mężczyźni mieli porównywalne szanse na 
satysfakcjonujące życie zawodowe i rodzinne?

podsumowanie ćwiczenia: zwróć uwagę, że kobiety będące matkami zazwyczaj 
napotykają na odmienne trudności i bariery związane z edukacją/ rozwojem 
zawodowym niż mężczyźni będący ojcami. Warto podkreślić, że podział obowiązków 
domowych ma bezpośrednie przełożenie na poziom aktywności zawodowej kobiet 
i mężczyzn. 

Wskazówki dla trenera/trenerki: sposób omawiania ćwiczenia zależeć będzie od 
wyników pracy zespołów. Prezentowane zegary zazwyczaj potwierdzają nierówny 
podział obowiązków domowych oraz związanych z opieką nad dziećmi. Zespoły 
mogą jednakże przedstawiać skrajnie trudne przypadki bądź wyidealizowane 
sytuacje. Trener powinien wtedy dopytać dlaczego zespół zdecydował się na takie 
zobrazowanie dnia bohaterów historii. 

Źródło: Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów, pod red. A. Dzierzgowskiej, 
P. Skrzypczaka, Amnesty International, Warszawa 2005, s. 39-41



18ćWiczenie 2

nazwa ćwiczenia: „Modele związków ” 

cel ćwiczenia: 
•	 uporządkowanie wiedzy o różnych modelach związków,
•	 refleksja na temat wad i zalet poszczególnych modeli,
•	 refleksja na temat trudności związanych z budowaniem partnerskich relacji  

w związku.

czas realizacji: 60 min. 

materiały szkoleniowe: flipchart, papier flipchart, kolorowe pisaki, materiał 
szkoleniowy Modele związków (zał. nr 4)

organizacja przestrzeni: przestrzeń do pracy w małych zespołach, w ramach pracy 
na forum – krzesła ustawione w kręgu 

metody pracy: praca w zespołach 3-4 osobowych, dyskusja na forum

instrukcja: 

 1. Trener/trenerka prezentuje krótko różne modele związków. 
 Najczęściej wyróżnia się cztery podstawowe typy: model tradycyjny, model 

mieszany, model partnerski oraz model odwrócony. Model tradycyjny to 
wzorzec, według którego mężczyzna jest aktywny zawodowo, zaś kobieta 
rezygnuje z pracy zawodowej na rzecz prowadzenia domu oraz wychowywania 
dzieci. Model mieszany to rozwiązanie, w ramach którego obydwoje partnerzy/
małżonkowie pracują, obowiązki domowe są jednak wyłączną domeną kobiety. 
Model partnerski to układ, w którym kobieta i mężczyzna podejmują pracę 
zawodową, dzieląc się sprawiedliwie pracami domowymi oraz obowiązkami 
związanymi z opieką i wychowywaniem dzieci. Ostatni model – tzw. odwrócony 
– to model, w którym to kobieta utrzymuje rodzinę, zaś mężczyzna przejmuje na 
siebie wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi.

 2. Trener/trenerka dzieli osoby uczestniczące na zespoły 3- lub 4-osobowe. 
 Każdy z zespołów losuje jeden model związku, a następnie ma dokonać analizy 

tego modelu. Zespoły wypisują zalety i korzyści wynikające z danego modelu 
oraz jego wady i koszty z nim związane. Należy zwrócić uwagę, że zalety i wady 
powinny być rozpatrywane z różnych perspektyw. Każdy z zespołów powinien 
zatem przedstawić zalety/korzyści oraz wady/koszty z perspektywy: partnera/
męża, partnerki/żony, dzieci. Takie podejście umożliwia bardziej obiektywną 
analizę poszczególnych modeli związków.

 3. Każdy zespół prezentuje na forum wyniki swojej pracy.

pytania do omówienia ćwiczenia:
•	 jakie są wasze pierwsze refleksje związane z tym ćwiczeniem?
•	 czy coś was zaskoczyło podczas prezentacji zalet i wad poszczególnych modeli?
•	 który z modeli wydaje się wam najbardziej atrakcyjny pod względem możliwości 

godzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego? Dlaczego?
•	 który z tych modeli jest najłatwiejszy do realizacji? Dlaczego?



19•	 który z tych modeli jest najtrudniejszy do realizacji? Dlaczego?
•	 który z modeli chciałybyście/chcielibyście realizować? Dlaczego?
•	 jakie widzicie trudności/bariery związane z realizacją pożądanego przez was 

modelu?
•	 co musiałoby się wydarzyć, abyście funkcjonowały/funkcjonowali w pożądanym 

przez was modelu?

Wskazówki dla trenera/trenerki: podział osób uczestniczących na 4 zespoły 
umożliwia analizę wszystkich modeli: tradycyjnego, mieszanego, partnerskiego oraz 
odwróconego. 
W przypadku nielicznej grupy można zrezygnować z analizy modelu odwróconego, 
ponieważ jest on najmniej rozpowszechniony w Polsce.

ćWiczenie 3

nazwa ćwiczenia: „Podział obowiązków w rodzinie” 

cel ćwiczenia: 
•	 analiza aktualnego podziału obowiązków w rodzinie osób uczestniczących 

w szkoleniu,

•	 refleksja nad tym na ile aktualny podział obowiązków w rodzinie odpowiada 
poszczególnym jej członkom

•	 identyfikacja możliwości zmian, których wprowadzenie umożliwiłoby z jednej 
strony większą sprawiedliwość w podziale obowiązków, z drugiej zaś –większy 
poziom satysfakcji. 

czas realizacji: 40 min. 

materiały szkoleniowe: materiał szkoleniowy Podział obowiązków (zał. nr 5)

organizacja przestrzeni: krzesła ustawione do pracy indywidualnej, potem w kręgu 
do dyskusji nad wynikami 

metody pracy: praca indywidualna, omówienie na forum

instrukcja: 

1.  Trener/trenerka prezentuje tabelę podziału obowiązków i instrukcję jej 
wypełniania, 

2.  Uczestnicy uzupełniają tabelę podziału obowiązków w ich rodzinie biorąc pod 
uwagę co najmniej jeden dzień powszedni i jeden dzień wolny (np. niedzielę). 
Ważne aby uczestnicy/uczestniczki uwzględniali nie tylko, kto wykonuje dany 
obowiązek, ale także kto jest za niego odpowiedzialny (np. planowanie zakupów/
robienie zakupów). Należy w każdym przypadku ocenić czy dana osoba jest 
zadowolona z tego zadania. 

3.  Jeśli mamy więcej czasu, na kolejnym egzemplarzu tabeli uczestnicy/uczestniczki 
zaznaczają idealny podział obowiązków. Ta część zadania może być wykonana 
w domu, a następnie powinna być omówiona z partnerem. 



20pytania do omówienia ćwiczenia:
•	 jakie są pierwsze refleksje po ćwiczeniu?

•	 czy odpowiada Ci aktualny podział obowiązków w twojej rodzinie ? Na ile 
odpowiada on wszystkim jej członkom i członkiniom? 

•	 na ile aktualny podział obowiązków pozwala rozwijać się Tobie i pozostałym 
członkom? W czym Tobie pozwala się rozwijać?

•	 jakie obowiązki w rodzinie mogą przejąć inni (np. partner/partnerka, dzieci) – tak 
aby służyło to rodzinie?

Wskazówki dla trenera/trenerki: w omówieniu warto zwrócić uwagę, że sprawiedliwy 
podział obowiązków, nie zawsze odpowiada równemu podziałowi obowiązków. Warto 
uwzględnić w podziale obowiązków preferencje poszczególnych członków rodziny. 
Ćwiczeniem rozwojowym może być zamiana na jakiś czas, któregoś z obowiązków, 
co może zaowocować większym docenieniem umiejętności i zaangażowania 
poszczególnych członków przez siebie nawzajem. 

Podsumowanie ćwiczenia: warto zachęcić uczestników/uczestniczki, aby 
zaproponowali/ły podobną ocenę podziału obowiązków partnerowi/partnerce. 
Można do tego zastosować materiał szkoleniowy lub podobne narzędzie elektroniczne 
na stronie http://www.plineu.org/podrecznik_coachingu/narzedzia/podzial_
obowiazkow.html

Jeżeli partnerzy mają problem w uzgodnieniu podziału obowiązków, który 
odpowiadałby obydwu stronom, warto zaproponować udział w szkoleniu z zakresu 
Komunikacji bez Przemocy lub też zapoznanie z metodą Porozumienie bez przemocy 
z książki Marshalla B. Rosenberga.



21sesja Vi. 

SiecioWanie roDzicóW na uczelni na rzecz rozWiązań 
umożliWiających pogoDzenia nauki oraz opieki i WychoWyWania 
(120 min.) 

Sesja ta dotyczy budowania platform współpracy między rodzicami, aby wspólnie 
wypracowywać rozwiązania i podejmować inicjatywy, m.in. takie które mogą 
wesprzeć pogodzenie nauki i opieki nad dziećmi. Jednym z celów jest poznanie 
korzyści z tworzenia sieci współpracy rodziców w formie Klubu. Kolejnym celem 
identyfikacja zasobów, którymi uczestnicy mogliby się dzielić z innymi oraz ich 
potrzeb, które mogłyby zostać zaspokojone poprzez bezgotówkową wymianę usług. 

opiS ćWiczenia

nazwa ćwiczenia: „Klub rodzica”

cel ćwiczenia: 
•	 poznanie założeń i możliwości jakie stwarza studentom Klub Rodzica, 
•	 wypracowanie oferty Klubu rodzica oraz oczekiwanych korzyści z uczestnictwa 

w Klubie Rodzica. 

czas realizacji: 60 min. 

materiały szkoleniowe: flipchart, papier do flipchartu, kolorowe pisaki, 

organizacja przestrzeni: przestrzeń do pracy w małych zespołach, w ramach pracy 
na forum – krzesła ustawione w kręgu 

metody pracy: praca w zespołach 5-6 osobowych, dyskusja na forum

instrukcja: 

1.  Trener/trenerka prezentuje krótko założenia Klubu Rodzica. 

2.  Klub Rodzica jest platformą komunikacji i budowania sieci współpracy pomiędzy 
rodzicami. Ma to być miejsce cyklicznych spotkań o podobnych problemach 
i potrzebach. Z założenia jest to inicjatywa oddolna czyli tworzą go sami rodzice 
dla siebie i innych rodziców. Stopień ingerencji instytucji wspierającej Klub bądź 
też umożliwiającej jego utworzenie (np. uczelni oferującej miejsce spotkań Klubu) 
może być nieznaczny. Jednym z zakresów działalności Klubu może być edukacja 
rodzicielska, w takich przypadku należy uwzględnić skąd zostaną pozyskane 
środki na zapewnienie wynagrodzeń trenerów/trenerek czy ekspertów. Kluczową 
kwestią jest zapewnienie rodzicom możliwości realizacji własnych inicjatyw, 
a także sprawdzenia siebie w nowej roli. Warto stworzyć warunki do angażowania 
się rodziców na każdym etapie realizacji inicjatywy – począwszy od planowania 
logistyki i tematyki spotkań, aż po prowadzenie spotkań i realizację własnych 
przedsięwzięć. 



223. Następnie trener/trenerka dzieli grupę na 2 zespoły. Zadaniem pierwszego 
zespołu jest opracowanie „oferty Klubu Rodzica” na konkretnej uczelni. Zadaniem 
drugiego zespołu jest opracowanie „korzyści z uczestnictwa w Klubie Rodzica”. 
Obydwa zespoły powinny zacząć pracę od dyskusji na temat ich wizji Klubu 
Rodzica, z uwzględnieniem rozeznania warunków dla tworzenia danej inicjatywy 
na konkretnej uczelni oraz potencjalnych adresatów. 

4.  Trener przygląda się pracy obydwu grup i w razie konieczności moderuje ich 
prace. Przykładowe pytanie „Co jeszcze może sprawić, że studenci – rodzice będą 
chcieli zapisać się do Klubu?„

5.  Zespoły prezentują wyniki swojej pracy. Najpierw prezentowana jest oferta, 
a następnie korzyści. Na koniec druga grupa może uzupełnić prezentację o swoje 
pomysły oraz przedstawić ewentualne uwagi i spostrzeżenia. 

podsumowanie ćwiczenia: w ramach podsumowania ćwiczenia należy zwrócić 
uwagę na różnorodność oferty i na to, że niektóre osoby mogą być zainteresowane 
jedynie wybranymi „usługami” w ramach Klubu. Omawiając korzyści zwróć uwagę, 
czy uczestnicy wypracowali zarówno korzyści dla indywidualnych członków, jak też 
dla ich rodzin.

Wskazówki dla trenera/trenerki: trener może na koniec uzupełnić listę potencjalnych 
korzyści z uczestnictwa w Klubie. Może także zainspirować uczestników „dobrymi 
praktykami” w zakresie oferty Klubów Rodzica. 

opiS ćWiczenia

nazwa ćwiczenia: „Mapa zasobów”

cel ćwiczenia:
refleksja nad własnymi talentami i umiejętnościami oraz sformułowanie własnej 
oferty,
refleksja nad własnymi potrzebami, które mogą być zaspokojone poprzez 
bezgotówkową wymianę usług, 
poznanie talentów i umiejętności uczestniczek/uczestników szkolenia oraz dalsza 
integracja uczestników

czas realizacji ćwiczenia: 60 min.

materiały szkoleniowe: flipchart, kartki do flipchartu, kolorowe pisaki, taśma 
malarska do przyklejania kartek na ścianę.

organizacja przestrzeni: sala pozwalająca na powieszenie na ścianach kilkunastu 
kartek (zależenie od liczby uczestników). 

metody pracy: praca w parach, a następnie na forum grupy



23instrukcja: 

1.  Trener/trenerka prosi osoby uczestniczące o dobranie się w pary. Każdy 
z uczestników otrzymuje kartkę z flipcharta oraz kilkanaście kolorowych karteczek 
samoprzylepnych. 

2.  Trener/trenerka prosi osoby uczestniczące o narysowanie pionowej linii, dzielącej 
kartkę do flipcharta na dwie równe części. W nagłówku plakatu oraz na każdej 
małej karteczce uczestnicy piszą swoje imię. Każda osoba ma mieć jeden plakat 
ze swoim imieniem. Następnie po jednej stronie plakatu uczestnicy piszą „moja 
oferta”, a po drugiej stronie linii „zapytanie ofertowe”. Od tego momentu zaczyna 
się praca w parach. Osoba z pary prowadząc wywiad dopytuje się o zasoby 
właściciela plakatu zadając pytania „W czym jesteś dobry/dobra?”; „Co mógłbyś/
mogłabyś zaoferować innym?” (Uczestnikom często sprawia trudność chwalenie 
się własnymi talentami, dlatego pomocna jest praca w parach). Zasoby te mogą 
być związane ich talentami (np. gra na gitarze), umiejętnościami (robienie 
przetworów) lub też ich infrastrukturą (np. możliwość podwożenia posiadanym 
samochodem). Osoba prowadząca wywiad na karteczkach z imieniem osoby 
odpowiadającej notuje poszczególne „usługi” do zaoferowania. W części „zapytanie 
ofertowe” osoba prowadząca wpisuje wyartykułowane przez właściciela plakatu 
potrzeby, które nie są zaspokojone, mogą one dotyczyć m.in. opieki nad dzieckiem, 
podwożenia na uczelnię. Po uzupełnieniu jednego plakatu, następuje zamiana ról 
i osoba, która ma już gotowy plakat przechodzi do prowadzenia wywiadu i notuje 
na karteczkach na plakacie partnera jego zasoby i potrzeby. 

3.  Trener/trenerka prosi osoby uczestniczące do zaprezentowania osób, z którymi 
przeprowadzały wywiad. Prezentacja ta powinna dotyczyć ich umiejętności, 
talentów i potrzeb (na przykład: rozwojowych, edukacyjnych, związanych z opieką 
nad dzieckiem). Trener/trenerka zachęca osoby których dotyczy prezentacja do 
dopowiadania oraz uzupełniania informacji na swój temat. Podczas prezentacji 
osoby z grupy mogą notować sobie oferty, którymi są zainteresowane.

4.  Po zakończeniu prezentacji pierwsza połowa grupy zostaje przy swoich plakatach, 
a druga część grupy może podchodzić do nich i zbierać karteczki z interesującymi 
ofertami, o które może także dopytać oferentów. Trener/trenerka zachęca, aby 
poszukiwać na plakatach talentów/zasobów, które odpowiadają na potrzeby 
uczestników poszukujących „usług”. Następnie następuje zamiana i druga 
część grupy prezentuje swoje plakaty, a pierwsza – poszukuje ofert. Trener/
trenerka zwraca uwagę na potencjał w grupie, dzięki któremu uczestnicy mogliby 
bezgotówkowo, na zasadzie „praca za pracę” zaspokoić część swoich potrzeb.

pytania do omówienia ćwiczenia:
•	 Co sądzicie o bezgotówkowej wymianie usług?
•	 Czy chcielibyście/czaiłybyście wziąć udział w tego typu wymianie?
•	 Jakie korzyści przynosi wzajemna pomoc, wymiana praca za pracę?
•	 W jaki sposób bezgotówkowa wymiana usług może sprzyjać godzeniu życia 

zawodowego i rodzinnego?



24podsumowanie ćwiczenia: 
W trakcie podsumowania trener/trenerka podkreśla, że każda osoba posiada talenty 
i umiejętności, którymi może się dzielić. Trener/trenerka informuje, że sieć współpracy 
może mieć szerszą formę, niekoniecznie wymiana musi odbywać się między dwoma 
osobami, ale jeśli zostanie utworzony „bank godzin”, to można korzystać z usług 
innych osób, niż tych, którym oferuje się usługę. Można także zwrócić uwagę na 
trudności, które zazwyczaj pojawiają się w trakcie realizacji tego typu inicjatyw. 
Należą do nich m.in.: większa łatwość dawania niż brania, brak zaufania do nowych 
osób, brak asertywności wśród osób korzystających z wymiany usług. Świadomość 
tych trudności daje możliwość planowania takich działań, które przeciwdziałają ich 
powstawaniu czy nasilaniu się. Trener/trenerka podkreśla, że tego typu wymiana to 
doskonały sposób na tworzenie sieci współpracy pomiędzy rodzicami. 



25sesja Vii 

WypracoWanie WłaSnej Strategii goDzenia nauki oraz opieki 
i WychoWania Dziecka (70 min.) 

Sesja ta dotyczy identyfikacji obszarów, które najbardziej wymagają zmiany oraz 
wypracowania konkretnych kroków prowadzących do wprowadzenia rozwiązań 
wspierających godzenie nauki i opieki nad dziećmi. Założeniem jest wykorzystanie 
przez uczestników własnych refleksji oraz wyników z poprzednich sesji. 

opiS ćWiczenia

nazwa ćwiczenia: „Kroki do równowagi”

cel ćwiczenia: 
•	 generowanie pomysłów na rozwiązania sprzyjające pogodzeniu nauki i opieki nad 

dziećmi,
•	 wypracowanie propozycji działań ukierunkowanych na realizację własnej wizji 

równowagi nauka–rodzina.

czas realizacji: 60 min. 

materiały szkoleniowe: flipchart, papier do flipchartu, kolorowe pisaki, 

organizacja przestrzeni: praca indywidualna, praca na forum.

metody pracy: praca indywidualna, dyskusja na forum

instrukcja: 

1.  Trener/trenerka rysuje na flipcharcie koło podzielone na 3 kręgi odpowiadające 
obszarom: JA, MOJA RODZINA, MOJE OTOCZENIE. Pierwszy krąg ma najmniejszą 
średnicę, kolejny – RODZINA, rysowany jest wokół pierwszego, tylko ma większą 
średnicę. Analogicznie – 3 krąg – OTOCZENIE. Następnie należy podzieli

2. Koło na tyle kawałków „tortu” ilu jest uczestników w grupie. Tort ma symbolizować 
model równowagi. 

3.  Trener/trenerka zachęca uczestników, aby zastanowili się nad tym, jakie 
konkretne działania muszą podjąć, aby skuteczniej godzić naukę/ pracę i życie 
rodzinne. Trener/ka namawia do refleksji nad konkretnymi krokami w 3 obszarach 
(j.w). Uczestniczki/uczestnicy mają czas na zastanowienie się, a także na analizę 
z wcześniejszych sesji. Podkreślić należy, że godzenie życia studenckiego/ 
zawodowego i rodzinnego jest procesem, na który składają się różne elementy. 
Brak jednego z nich powodować może zachwianie poczucie równowagi.

4.  Uczestnicy zapisują na kolorowych karteczkach konkretne kroki, które pozwolą 
im rozpocząć działania w kierunku większego poczucia równowagi. Przyklejenie 
karteczek na „torcie” na flipcharcie ma charakter dobrowolny. Warto aby zostały 
wklejone w adekwatnym obszarze – JA/RODZINA/OTOCZENIE. Uczestnicy mogą 



26chcieć się podzielić swoimi pomysłami w obszarze OTOCZENIE, ale np. zachować 
dla siebie kroki w obszarze JA. Każdy uczestnik może, ale nie musi przykleić 
karteczki w „swojej” części tortu na flipcharcie. Jeśli trudno je tam dopasować, 
to można nakleić karteczki obok swojego kawałka tortu. Uczestnik/uczestniczka 
może zamiast przyklejania karteczek na wspólnym flipcharcie postawić kropki 
odpowiadające liczbie wygenerowanych kroków w odpowiedniej części. 

5.  Trener/trenerka zaprasza osoby uczestniczące aby przyglądnęły się rozwiązaniom 
na „torcie równowagi”, a następnie zasiadły w kręgu. 

pytania do podsumowania:
•	 jakie macie odczucia związane z tym ćwiczeniem?
•	 z jakich rozwiązań, które pojawiły się w trakcie szkolenia skorzystaliście?
•	 czy udało się wam wypracować jakieś nowe rozwiązania? Jakie?
•	 jak oceniacie możliwość wdrożenia tych rozwiązań?
•	 jakie widzicie czynniki sprzyjające wdrożeniu wypisanych przez was rozwiązań?
•	 jakie widzicie czynniki utrudniające wdrożenie wypisanych przez was rozwiązań?
•	 czy macie jakieś pomysły, jak im zaradzić?
•	 jak widzicie możliwość zainspirowania się rozwiązaniami wpisanymi na „torcie” 

przez inne osoby uczestniczące w szkoleniu.

podsumowanie ćwiczenia: na koniec ćwiczenia należy jeszcze raz podkreślić, że 
godzenie nauki i życia rodzinnego jest procesem, na który składają się różne elementy. 
Zachwianie poczucia równowagi może być spowodowane brakiem jednego lub 
kilku ważnych elementów. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że potrzeby każdej 
osoby, a także każdej rodziny zmieniają się w czasie. Ważne zatem, aby na każdym 
etapie życia identyfikować te obszary, które są przyczyną braku satysfakcji czy też 
przyczyną niezadowolenia.

Wskazówki dla trenera/trenerki: trener/trenerka musi uszanować prawo do 
zachowania wypracowanych przez uczestników rozwiązań dla siebie. Jego rola 
ogranicza się do zachęcania uczestników do dzielenia się takimi pomysłami, którymi 
maja gotowość się podzielić. 



27sesja Viii 

poDSumoWanie (30 min.)

Celem ostatniej sesji jest podsumowanie tego, co się działo podczas wspólnej pracy 
przez każdego z uczestników. W posumowaniu. Podsumowanie może przebiega 
na zasadzie kończenia przez każdego uczestnika zaproponowanego przez trenera 
zdania np. „na zakończenie chciałbym/abym wam powiedzie…” lub na zasadzie 
swobodnych wypowiedzi uczestników.

Szkolenie kończy się wypełnieniem przez uczestników ankiety ewaluacyjnej.

polecana literatura: 

1.  Marie Therese Ho-Kim, Jean Francois Marti, „Metody grupowego poradnictwa 
zawodowego”, Zeszyty informacyjno metodyczne doradcy zawodowego nr 12, 
Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1999

2.  Jeny Rogers, „Coaching”, GWP, Gdańsk 2010

3.  Covey S. R., 7 nawyków skutecznego działania, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 
2007.

4. Sadowska-Snarska C. (red), Równowaga praca-życie-rodzina, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2000

5.  Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów, pod red. A. Dzierzgowskiej, 
P.  Skrzypczaka, Amnesty International, Warszawa 2005, s. 39-41



Stowarzyszenie Doradców europejskich plineu
kraków 2015


