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1Wstęp



Najogólniej definiując modele refleksyjnej praktyki są różnymi sposobami
patrzenia wstecz w celu uczenia się z tego, co było. Nabywane doświadczenie jest
źródłem interioryzacji planu postępowania w podobnych sytuacjach w przyszłości.
Modele refleksyjnego uczenia się mają budowę etapową lub cykliczną. Np. cykl
Kolba, model Bortona, Gibsa. 

Uczestnik kursu powinien mieć możliwość głębokiego zastanawiania się na temat
swoich działań. Samokrytycyzm, zdolności analityczne, kreatywność – to cechy
wyróżniające refleksyjne podmioty edukacji. Modele refleksyjnego uczenia się
dają  możliwość  analizy tego  co i dlaczego zrobili. Uwaga skupiona jest także na
możliwościach poprawy metod swojej pracy w przyszłości.
Metody pracy wykorzystywane na tym etapie to: wzajemne obserwacje;

prowadzenie dziennika; korzystanie z pomocy mentora, kolegi lub zewnętrznego
ekspert. 

Jak to się przekłada na moje konkretne działanie? 

„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam,
pozwól mi zrobić a zrozumiem.”

Konfucjusz

o refleksyjnym uczeniu
się ...
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2Mocne Strony



Działają efektywniej.
Są oni też najbardziej zadowoleni ze swojego życia.

Na ogół są też zdrowsi od ludzi budujących swoją karierę w oparciu o nieuświadomione
słabości.
Budują bardziej świadome i trwałe związki.
Osiągają zamierzone cele i marzenia szybciej.
Czerpią radość z tego, co robią.

Są w stanie odkryć swoje powołanie / Misję i wywrzeć duży wpływ na swoje otoczenie, a
często i cały świat.

TEST GALLUPa – metoda identyfikacji talentów stworzona w Instytucie Gallupa. W wyniku
badania statystycznego w ponad 105 krajach na ponad 10 000 000 ludzi na przestrzeni
ponad 30 lat Marcus Buckingham i Donald O. Clifton stworzyli teorię 34 talentów, z

których 5 jest dominujących.

Zgodnie z teorią Buckinghama i Cliftona oraz naszymi już na dziś wieloletnimi
obserwacjami w TLnC Global – osoby wykorzystujące swoje talenty:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Test Gallupa - 5

dominujących talentów
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http://www.gallup.com/


TOP 5 Gallupa

JAKIE TALENTY WYKORZYSTUJĘ W MOJEJ OBECNEJ ROLI
NAJCZĘŚCIEJ?

 

MOJE 5 DOMINUJĄCYCH
TALENTÓW 

CO CIĘ ZASKOCZYŁO JAKIE BYŁO TWOJE
PIERWSZE WRAŻANIE?

DATA



Gdzie
wykorzystuje
swoje talenty?

Nazwa talentu 

W CZYM MI TO POMAGA ?

Kiedy ostatnio
używałam/em tego
talentu? 

Czy są jakieś talenty,
których nie mam, a
które są potrzebne w
mojej roli?



3ĆwiczeniaCoachingowe



Po co to robimy? 

KOŁO jest narzędziem pozwalającym na podzielenie każdego tematu / zbioru problemów na
osiem obszarów. Dodatkowo możemy zaznaczyć na skali ważność danego obszaru
tematycznego problemu.

• Przeanalizujcie dany temat / problem. Znajdźcie najważniejsze tematy / problemy w tym
obszarze – nazwijcie każdy obszar.
• Na skali dziesięciostopniowej zaznaczcie ważność danego obszaru w odniesieniu do całości
zagadnienia.

Koło Życia
 

1 • Aby zastosować wskaźniki i skale.

• Aby określić obszary tematyczne.

• Aby zaznaczyć ważność (ocena) poruszanego
zagadnienia.

• Aby każdy z uczestników spotkania mógł określić,

co jest dla niego ważne i na ile ocenia ważność
danego problemu / obszaru.



Po co to robimy? 

GROW – praca metodologią, w której odwołujemy się do poszczególnych
elementów procesu GROW w celu podsumowania tego, co zostało zrobione
do tej pory oraz przejścia do specyfikacji planów działań:

G – przypomnienie CELU nad jakim pracuje grupa
R – odniesienie do RZECZYWISTOŚCI – jak jest w firmie i co jest możliwe
do zmiany w takiej rzeczywistości
O – OPCJE analiza możliwości, pomysłów zmiany (koncentracja na tych,

które zostały zweryfikowane, wybrane do dalszej pracy nad nimi)
W – określenie „WOLI” działań czyli planów i możliwości ich realizacji.

Model GROW
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• Proces ten pozwala na określenie celu, kontekstu
celu i potrzebnych zmian oraz zbudowanie prostego
planu działania (kroki do celu).



Przebieg

- Korzenie to podstawowe wartości, którymi się w życiu

(np. miłość, praca, wiara, uczciwość, patriotyzm)

- Od głównego pnia odchodzą grube konary,

oznaczające poszczególne dziedziny życia (praca

zawodowa, życie osobiste-rodzina, relacje towarzyskie,

działalność społeczna, zdrowie).

-Mniejsze gałęzie pozwalają sprecyzować oczekiwania

związane z danym obszarem życia, np. przewidywane

stanowisko, droga do jego osiągnięcia, niezbędne

kwalifikacje, zadania realizowane na stanowisku,

wysokość wynagrodzenia.

CEL- Próba sprecyzowania celów życiowych i określenie sposobów ich osiągnięcia przy

wykorzystaniu metody graficznej, planowanie własnej kariery

Drzewo życia 
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4Cele



MOJE CELE 
START : KONIEC:

CELE 

JAK TO ZROBIĘ?

UWAGI 



MOJE UMIEJĘTNOŚCI/
KOMPETENCJE 

SPOSOBY
UCZENIA SIĘ 

MIERNIKI
 

PLAN ROZWOJU
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Zeszyt

ćwiczeń do

modułów 



Podsumowanie
DNIA

NAJWIĘKSZE WYZWANIE 

3 RZECZY, KTÓRE ZWRÓCIŁY
MOJĄ SZCZĘGÓLNĄ UWAGĘ

NAJWAŻNIEJSZE
WNIOSKI 

TEMATY, KTÓRE  CHCĘ
POGŁĘBIĆ

DATA



Gdzie
wykorzystam
zdobytą wiedzę

ZADANIA 

FEEDBACK POZOSTAŁYCH
UCZESTNIKÓW 

Myśl jaka mi dzisiaj
towarzyszyła to? 

Co zrobię inaczej
następnym razem?



6Ćwiczeniauważności



10 minut 
WĘDRÓWKI
 MYŚLI

JEDNA RZECZ, KTÓRA MOŻE PRZERAŻAĆ INNYCH,
ALE NIE CIEBIE

3 RZECZY, KTÓRYCH NIGDY NIE ROBIŁEŚ, A ZAWSZE
CHCIAŁEŚ

O CZYM MYŚLISZ OD
DAWNA, ALE JESZCZE

NIE JESTEŚ GOTÓW
MÓWIĆ? 

MAŁE RZECZY, KTÓRE
ZNACZĄ DLA CIEBIE

DUŻO

DATA



TYLKO NOTATKA

TALENTSFERA
ewelina.grajnert@talentsfera.com.pl I 601 702 224 


