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Założenia ogólne 

 

„Dzień liderski - czyli sprawdź, czy jesteś liderem” to pomysł na 1 dzień zajęć poświęconych 

odkrywaniu siebie jako lidera. Przeznaczone jest dla grupy starszych uczniów (szkoła średnia), 

chcących coś zmienić w świecie, być tzw. „liderami społecznymi”. Tak naprawdę liderem chce być 

każdy- niezależnie od tego czy jest odważny, czy nieśmiały, czy jest tego pewny czy nie. Każda, choć 

trochę ambitna osoba, mniej lub bardziej świadomie dąży do tego, by być liderem w danej, czasem 

niezbyt dużej grupie społecznej. Ważnym elementem jest to, że jednostka dąży do tego, by inni ludzie 

chcieli poznać jej zdanie, by uznali je za ważne i wartościowe. Jeżeli niektórym wydaje się to 

absurdalne, to można spojrzeć na sprawę inaczej - każdy chce kierować swoim własnym życiem, 

podejmować samodzielne decyzje, być liderem swojego życia, swojego losu, a dalej wychodzić z 

działaniami szerzej. 
 

 

Cele szkolenia: 

 po ukończeniu szkolenia uczestnicy rozumieją, co to znaczy „być liderem”; 

 uczestnicy znają zasady bycia dobrym liderem; 

 uczestnicy sprawdzili czy nadają się na lidera społecznego; 

 

Czas trwania: 6 h (4 x 1,5 ) 

Metody: wykład, dyskusja, praca samodzielna, gry symulacyjne 

Narzędzia: laptop, rzutnik multimedialny, kartki, długopisy, jajka, piłeczka 
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Zajęcia I 

Wstęp (zapoznanie się uczestników, wprowadzenie teoretyczne) 

Czas trwania: 90 minut 

Metody: wykład, dyskusja, gry symulacyjne 

 

1. Przywitanie uczestników na warsztatach, przedstawienie się trenerów, zapoznanie z celami i 

przebiegiem szkolenia, ustalenie zasad panujących na zajęciach, wypisanie imion na 

identyfikatorach (15 minut) 

 

2. Zabawy służące lepszemu poznaniu się uczestników (25 minut) /grupa siedzi w na krzesłach, w 

okręgu/ 

- „Jestem, lubię w sobie”: Trener zapoznaje grupę z następującą instrukcją: „Wszystkie imiona mamy 

zapisane na identyfikatorach, chciałbym jednak żebyśmy nawzajem się sobie przedstawili. Będziemy 

robić to w następujący sposób. Każdy z Was poda swoje imię i powie dodatkowo „Co w sobie lubi?”. 

Proszę o zapamiętanie imion i opisów każdej z osób, gdyż potem sprawdzimy stan Waszej wiedzy” (po 

wypowiedzi ostatniej osoby, dowolna/wybrana osoba z klasy, ma podzielić się ze wszystkimi tym co 

zapamiętała” 

- „Kto tak jak ja lubi, ma, jest”: /grupa dalej siedzi w okręgu, jest o jedno krzesło mniej niż 

uczestników, jeden z uczestników pozostaje w środku kręgu, trzymając piłeczkę/ Trener podaje 

grupie następującą instrukcję: „Wasze zadanie na teraz będzie następujące. Osoba, która trzyma 

piłeczkę i stoi w środku, ma dokończyć jedno ze zdań: „Kto tak jak ja lubi…., Kto tak jak ja ma….?, Kto 

tak jak ja jest…..?. W momencie gdy osoby siedzące w kręgu, zgodzą się z wypowiedzianym zdaniem, 

tj. stwierdzą, że pytanie ich dotyczy, mają wstać i zamienić się miejscami z innymi osobami, które 

wstały. Np. „Kto tak jak ja ma czerwone skarpetki?”, wówczas wszystkie osoby, które mają czerwone 

skarpetki wstają i szukają nowego miejsca. Osoba, która wypowiedziała zdanie także próbuje usiąść 

na jednym ze zwolnionych miejsc, a osoba, której nie udało się usiąść zostaje na środku, przejmuje 

piłeczkę i mówi kolejne zdanie.” 

 

3. Lider w teorii, czyli o co chodzi z tym modnym słowem (50 minut) 

Uczestnicy projektu zostają zapoznani z teorią nt. lidera. Elementy wykładu będą przeplatane 

ćwiczeniami i dyskusją, w których udział będą brali uczestnicy. Trener w czasie wykładu podejmuje 

następujące zagadnienia: 
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 Co to są grupy formalne i grupy nieformalne? 

 Kto to jest lider? Gdzie lider może zaistnieć? (dyskusja z uczestnikami; pomysły zostają 

zapisane na tablicy) 

 Gdzie lider może działać? Jakie są obszary odpowiedzialności lidera? 

 Jakie cechy powinien posiadać dobry lider? (uczestnicy, podzieleni na 4, 4osobowe grupy mają 

za zadanie narysować, a następnie omówić swój plakat”, mają na to 10 min) 
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Zajęcia II 

Część właściwa - sprawdzenie się w działaniu 

Czas trwania: 90 minut 

Metody: dyskusja, gry symulacyjne, praca indywidualna 

 

1. Tratwa (45 minut) 

 

Uczestnicy zostają podzieleni na dwie 8 osobowe grupy. Z każdej grupy zostaje wybranych dwóch 

obserwatorów, którzy nie będą brali udziału w zabawie, a będą obserwowali przebieg dyskusji w 

każdej z grup. Uczestnicy zostają zapoznani z instrukcją (patrz: Załącznik 1) oraz z listą przedmiotów, 

wg której mają ustalić odpowiednią kolejność (patrz: Załącznik 1). Po  upływie 20 minut obie grupy 

się prezentują swoją listę, a obserwatorzy komentują jak pracowała grupa (czy wyłonił się lider? Czy 

kolejność była ustalana poprzez głosowanie itp.?).  Prowadzący podkreślają tutaj cechy liderskie, 

które obserwatorzy uwzględnili w swojej wypowiedzi. 

 

2. Zainspiruj mnie (45 minut) 

Każda z osób zostaje poproszona by narysowała/opisała/przedstawiła osobę, która jest dla nich 

prawdziwym liderem społecznym może to być osoba z jej najbliższego otoczenia społecznego (np. 

Radny Miasta ), albo osoba publiczna np. prowadząca Fundację(Anna Dymna- „Mimo wszystko”. Na 

wykonanie zadania uczestnicy mają 10 minut. Po upływie wyznaczonego czasu każda z osób jest 

proszona o podzielenie się swoja pracą/wytłumaczenie, dlaczego dokonali takiego, a nie innego 

wyboru. Następnie prowadzący przybliża obecnym sylwetki innych osób- znanych w świecie liderów, 

którzy wprowadzali innowacje do świata (np. Jobs), w którym żyją lub wykazywali się niezwykłą 

wytrzymałością w działaniu (Chris Gardner) 
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Zajęcia III 

Część właściwa - „Lider nie poddaje się w trudnych warunkach” 

Czas trwania: 105 minut 

Metody: gry symulacyjne  

 

(*uwaga ! należy zadbać o bezpieczeństwo uczestników zajęć !) 

 

1. Zabawa z jajkiem - 60 minut  

Każdy z uczestników dostaje jajko. Zadaniem każdego z uczestników jest wyjście przed budynek/na 

plac itp. i wymiana tego jajka na coś innego. Uczestnicy na wymianę mają w sumie 40 minut, w tym 

czasie mogą przedmioty wymieniać bez końca. Po 30 minutach mają wrócić do sali i opowiedzieć o 

swoich doświadczeniach. Trenerzy uświadamiają uczestnikom jakich kompetencji i umiejętności 

liderskich wymagało dane ćwiczenie (umiejętność negocjacji, dobre wytłumaczenie zaistniałej 

sytuacji, wytrwałość w trudnych warunkach- niepoddawanie się w wypadku, gdy kilka osób z kolei 

nie chce z Nami rozmawiać/wymienić jajka). 

 

2. Przejście dla pieszych 45 minut 

Uczestnicy, bogatsi o doświadczenia płynące z poprzedniego zadania otrzymują zadanie trudniejsze. 

Mają ponownie wyjść przed budynek i nakłonić jak największą liczbę osób, by nie przeszła na dopiero 

co zapalonym zielonym świetle, tylko poczekała na światło kolejne. Po upływie 20 minut uczestnicy 

wracają do budynku i przystępujemy do omówienia tematu (analogicznie do ćwiczenia powyższego). 
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Zajęcia IV 

Podsumowanie 

Czas trwania: 75 minut 

Metody: Gry symulacyjne 

 

1. Grupy społeczne (40 minut) 

Uczestnicy zostają zapoznani z rolami społecznymi funkcjonującymi w społeczeństwie (patrz: 

Załącznik 3). Następnie podaje im się odpowiednią instrukcję: „Za chwilę każdy z Was wyciągnie los z 

wypisaną dla niego rolą. Zadaniem każdej osoby, która otrzyma daną rolę (zgodnie z Rolami 

Społecznymi poznanymi wcześniej) jest odtworzenie jej w konkretnej sytuacji- scence nt. budowy 

Placu Zabaw dla dzieci na osiedlu. Zadaniem obserwatorów, będzie obserwowanie każdej z osób i 

odgadnięcie jaką rolę społeczną reprezentuje.” Po kilku minutach przygotowania uczestnicy siadają w 

kole, a za nimi siadają ich obserwatorzy i bacznie się im przysłuchują. Po odegraniu scenki, kolejno 

prosi się każdego obserwatora o opinie, a uczestnicy także uzyskują informacje zwrotną- jaką role 

odgrywali, czy oddało im się trafnie oddać charakter postaci. Ćwiczenie to ma pokazywać, jak ciężko 

jest dawcy (liderowi), współpracować z osobami, które nie są zaangażowane społecznie, nawet jeżeli 

używa trafnych argumentów, które mają ich przekonać do korzyści płynących z idei, którą 

zaproponował. 

 

2. Zapamiętam Cię bo… (20 minut) 

Zabawa polega na podzieleniu się z innymi członkami grupy dobrymi rzeczami, które zapamiętali o 

sobie nawzajem. Uczestnicy siedzą w kole, w którym jest o jedno krzesło więcej niż uczestników. 

Uczestnik, który ma po swojej prawej wolne krzesło mówi następujące zdanie: „Krzesło obok mnie 

jest puste, więc zapraszam na nie…….(np. Agnieszkę). …..(Agnieszko) zapamiętam Cię bo………(za co? 

np. że tak pięknie mówiłaś o tym, że wybranym przez Ciebie Liderem Społecznym jest Radny Osiedla 

LSM, bo sam pozyskał sponsorów na budowę placu zabaw dla dzieci). Kolejne zdanie rozpoczyna 

osoba, koło której zwolniło się miejsce. 

 

3. Podsumowanie (15 minut) 

W czasie podsumowania trenerzy przypominają najważniejsze treści, które pojawiły się w czasie 

szkolenia, a także wskazują uczestnikom na trudne zadania, z którymi mieli okazję się zmierzyć. O 

głos proszeni są także uczestnicy warsztatów. 
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Załącznik 1 

„Tratwa” 

Instrukcja: 

Wyobraźcie sobie, że jesteście rozbitkami na oceanie Indyjskim. Statek, którym podróżowaliście 

powoli tonie, a załoga zginęła w wyniku wybuchu. Przyrządy nawigacyjne zostały zniszczone i nie 

orientujecie się dokładnie gdzie jesteście, przypuszczalnie ok. dwa tysiące kilometrów od najbliższego 

lądu. Niektórzy z was mają w kieszeniach zapałki i papierowe pieniądze. Macie do dyspozycji 

nadmuchiwaną tratwę, w której mieście się na ogół dziesięć osób. Na statku są różne przedmioty, 

które w dalszej podróży mogą się wam przydać. Możecie zabrać ze z sobą maksimum dziesięć. 

Wasze zadanie polega na podjęciu grupowej decyzji, których dziesięć przedmiotów spośród 

dwudziestu pięciu znajdujących się na kartce, macie zabrać. Macie je ułożyć od niezbędnych do 

najmniej potrzebnych (od 1 do 10) 

Decyzje wolno wam podejmować tylko drogą wspólnych ustaleń. Nie wolno poddawać 

poszczególnych propozycji głosowaniu, ani przeprowadzać losowania. Na zadania macie 20 minut. 

 

Lista przedmiotów: 

– 6-litrowy pojemnik z mieszanką olejowo-benzynową, 

– litrowa butelka rumu,  

– 3 metry kwadratowe czerwonej flagi,  

– paczka porcjowanego jedzenia na tydzień dla jednej osoby, 

– 2 pudełka batonów czekoladowych,  

– wędka,  

– latarka, 

– plandeka z plastiku,  

– proszek odstraszający rekiny, 

– 15-litrowy pojemnik ze słodką wodą,  

– małe tranzystorowe radio z czynnymi bateriami,  

– 4 metry nylonowego sznura,  

– koc wełniany,  

– nocnik, 

– wiadro, 

– 6 puszek rybnych konserw, 

– 1 opakowanie aspiryny,  

– lusterko do golenia,  

– poduszka ratunkowa dla jednej osoby,  

– mapy, 

– sekstans bez tablic, 

– moskitiera, 
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– 3 ręczniki, 

– 4 kilogramy złotej biżuterii,  

– podręcznik dla majsterkowiczów. 

 

Po zakończeniu zadania trenerzy informują, które z przedmiotów uznali za najpotrzebniejsze 

eksperci ratownictwa morskiego:  

– lusterko i pojemnik z mieszanką olejowo-benzynową (z zapałkami z kieszeni może służyć do palenia 

ognia na wodzie) do wzywania pomocy w dzień i w nocy, 

– picie, jedzenie, przedmioty do zdobywania pożywienia oraz ochrony życia i zdrowia. 

 

Reszta jest zbędna (w tym alkohol – mimo iż służy do dezynfekowania ran, powoduje kłótnie na 

tratwie). 

 

Omówienie tego ćwiczenia przebiega dwutorowo: 

- po pierwsze – rozpatruje się w jaki sposób przebiegała dyskusja, jako pretekst do wypunktowania jej 

głównych zasad; 

- po drugie – omawia się role społeczne przyjmowane przez uczniów (lider, podporządkowanie się 

itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień liderski - czyli sprawdź czy jesteś liderem? 

 

 

10 
 

 

 

Załącznik 2 
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Załącznik 3 

 

Anty- pracownik Biorca 

Cechy: 

 jest nieustannie przeciwny 

 krytykuje 

 wyśmiewa 

 narzeka 

Cechy: 

 nie wykonuje powierzonych zadań lub 

wykonuje je byle jak 

 wymaga nieustannej kontroli i mobilizowania 

 często się usprawiedliwia, 

 nie przestrzega ustaleń 

Dawca Inwestor 

Cechy: 

 wykonuje tylko to, co należy do jego 

obowiązków, 

 zadania wykonuje solidnie 

 nie ma własnej inicjatywy ponad 

zadania konieczne 

 przestrzega wszystkich ustaleń 

 uczy się tyle, ile trzeba. 

Cechy: 

 wykonuje to, co należy do jego obowiązków, 

ale często robi i więcej, 

 zadania wykonuje solidnie 

 podejmuje nowe inicjatywy, 

 chętnie uczy się nowych zagadnień 

 ma nowe i ciekawe pomysły, których nie boi 

się realizować. 

 


