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NAZWA NARZĘDZIA: Co kocham robić 

ORGANIZACJA I KRAJ: INDEPCIE, Hiszpania 

Online              Twarzą w twarz  
 
Przegląd (Czego się nauczę?):  
 

Uczestnicy nauczą się identyfikować swoje wartości i priorytety oraz zdawać sobie 

sprawę, czy to, co robią, jest zgodne z ich wartościami, czy też muszą wprowadzić zmiany. 

 
Cel (Po co mam się tego nauczyć?): 
  
Podnoszenie świadomości uczestników na temat wartości, którymi się kierują. 

 
Materiały:     
 

Długopisy i papier 

 
Godzina: 
 

Około 1 godziny 

 
Grupa docelowa: 
 
Managerowie i pracownicy firmy 

 

Instrukcje dla facylitatorów 

Aby wykonać to ćwiczenie musimy podzielić uczestników na grupy po 5 lub 6 osób. Ta 

czynność może być wykonywana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, o ile mamy 

wystarczająco dużo miejsca i jest to ciche miejsce. 

Zadania i procedura  

1. Facylitator prosi każdego indywidualnie o zastanowienie się nad tym, co lubią 

robić i wymieniają je od 10 (najbardziej lubię) do 1 (lubię najmniej). Ta część 

zajmie do 5 minut. 

2. W grupach 5 lub 6 osób członkowie proszeni są o wyrażenie swoich wartości. Ta 

aktywność potrwa około 15 minut. Te pytania mogą być wykorzystane do 

prowadzenia dyskusji: 

● Czy cenię to, co robię i robię to, co cenię? 

● Czy dzielę się swoją opinią publicznie, kiedy mam taką możliwość? 

● Czy wybrałem tę opcję spośród wielu alternatyw? 

● Czy wybrałem go po rozważeniu i zaakceptowaniu konsekwencji? 

X 

 

X 
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● Czy podjąłem decyzję swobodnie? 

● Czy jestem spójny między tym, co myślę, a tym, co mówię? 

● Czy zazwyczaj działam w ten sam sposób przy różnych okazjach? 

3. Po refleksji w podgrupach facylitator poprowadzi dyskusję z całą grupą przez 

około 15 minut, w której należy rozważyć następujące pytania: 

● Jaka była reakcja twoich rówieśników, gdy zobaczyli, że twoje gusta są inne, 

czy czułeś się szanowany? 

● Czy czułeś się krytykowany? 

● Czy ktoś próbował zmienić gusta innych, zbliżając ich do własnych? 

● Czy po dyskusji w podgrupach zmieniłeś zdanie na temat któregoś ze swoich 

upodobań? 

4. Po ćwiczeniu facylitator da uczestnikom 10 minut na przeanalizowanie 

odpowiedzi i wyciągnięcie indywidualnych wniosków. Uczestnicy będą w stanie 

rozróżnić od 4 do 8 wartości i priorytetów, które są dla nich ważne. Jeśli znajdą o 

wiele więcej, mogą sprawdzić, czy niektóre są ze sobą powiązane i można je 

zgrupować razem. 

5. Uczestnicy będą mieli wtedy 5 minut na zastanowienie się nad tym, ile czasu 

poświęcają na te priorytety oraz ile energii i zaangażowania w nie wkładają. 

Mogą do tego użyć procentów. 

6. Na koniec facylitator da uczestnikom kolejne 10 minut na udzielenie odpowiedzi 

na te pytania, jeśli nie są zadowoleni z wyniku: 

● Co musiałbyś przestać robić? 

● Co musisz zacząć robić? 

● Co musiałbyś robić lub zwiększać? 

Dostosowanie do wdrożenia online 

Ta czynność może być łatwo wykonana online. Facylitator i uczestnicy będą potrzebować 

komputera, dobrego połączenia z Internetem i platformy takiej jak Zoom lub Google 

meets.  Facylitator będzie musiał stworzyć jeden wirtualny pokój na grupę dla części 2. 

Reszta części zostanie wykonana w tym samym wirtualnym pokoju z całą grupą. Ważne 

jest, aby przypomnieć uczestnikom o poszanowaniu czasu wystąpień i wyciszeniu 

mikrofonu, gdy cała grupa znajduje się w tym samym pomieszczeniu, aby uniknąć 

uciążliwych dźwięków.  

Połączenie z umiejętnością 

Wartości generują emocje, takie jak radość (jeśli wszystko idzie zgodnie z naszymi 

wartościami), gniew (gdy nasze wartości nie są spełnione) i poczucie winy (gdy nie 

działamy zgodnie z naszymi wartościami). Znajomość naszych wartości jest ważna dla 

naszej osobistej satysfakcji i przyszłego rozwoju kariery. 
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Decyzje, które podejmujemy, są odzwierciedleniem naszych wartości i przekonań. 

Uwzględnienie ich przynosi korzyści zarówno nam, jak i firmie, w której pracujemy, 

ponieważ będziemy szczęśliwsi i bardziej produktywni. 

Wnioski i ocena  

Wartości to wytyczne i priorytety, które umożliwiają nam podejmowanie decyzji. Im 

większa jest spójność między naszymi działaniami a naszymi wartościami, tym więcej 

osobistej satysfakcji będziemy mieli. 

Działanie zgodnie z własnymi wartościami wpływa na naszą samoocenę, ponieważ 

pozwala nam podejmować decyzje w oparciu o to, czego chcemy i cenimy, nie działamy 

zgodnie z priorytetami innych ludzi. 

Dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy dowiedzą się, które wartości są dla nich ważne, jakie 

są ich priorytety i czy istnieje spójność między tym, czego chcą, a tym, co robią. 
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