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Agenda szkolenia

• 9.30-11.00 - część I

• 11.00-11.10 – przerwa

• 11.10-12.40 - część II

• 12.45 - zakończenie



CZĘŚĆ I

DETERMINANTY 

CZYTELNIK               BIBLIOTEKARZ
KODY JĘZYKOWE   / MOTYWACYJNE DNA

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2017/10/cala-prawda-o-bibliotekach-czytelnikach-memach/



DETERMINANTY OSOBOWOŚCI
CZYTELNIKÓW / BIBLIOTEKARZY

• GENY (ZADATKI WRODZONE)

• ŚRODOWISKO

• WYCHOWANIE

• AKTYWNOŚĆ WŁASNA

Źródło: https://copyoffice.pl/drukowanie-a-troska-o-srodowisko/Źródło: https://zwierciadlo.pl/zwierciadlo-poleca/geny-co-dziedziczymy-po-dziadkach

https://copyoffice.pl/drukowanie-a-troska-o-srodowisko/
https://zwierciadlo.pl/zwierciadlo-poleca/geny-co-dziedziczymy-po-dziadkach


PRAWIDŁOWOŚĆ REAKCJI - RELACJI

CECHA REAKCJA IN PLUS (+) REAKCJA IN PLUS (-)

CENNOŚĆ POZYTYWNE EMOCJE, BEZWARUNKOWA 

MIŁOŚĆ , TROSKA, WRAŻLIWOŚĆ, 

AKCEPTACJA

ODRZUCENIE, ZABIJANIE, 

EGOIZM/EGOCENTRYZM, CHŁÓD 

EMOCJONALNY, SUROWY SPOSÓB BYCIA

BEZBRONNOŚĆ DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, 

ŻYCIE, PRZESTRZEGANIE ZASADY DOBRA 

CZŁOWIEKA

ZANIEDBYWANIE, PRZEMOC

ZALEŻNOŚĆ RACJONALNE ZASPOKAJANIE POTRZEB NADOPIEKUŃCZOŚĆ, WYRĘCZANIE, 

WYPOMINANIE POTRZEB 

NIEDOJRZAŁOŚĆ DOZOWANIE WIEDZY ZADAŃ NA MIARĘ 

MOŻLIWOŚCI 

BRAK AKCEPTACJI, SHARENTING, 

INFANTYLIZOWANIE 

NIEDOSKONAŁOŚĆ BEZWARUNKOWA AKCEPTACJA, 

MOTYWOWANIE

WYPOMINANIE WAD, PORÓWNYWANIE, 

BRAK AUTONOMII 



Sekwencja POTRZEB od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji 
życiowych), do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po 
zaspokojeniu niższych. 

POTRZEBY – MOJE – INNYCH

Źródło: https://poradnikpracownika.pl/-na-czym-polega-hierarchia-potrzeb-maslowa

https://poradnikpracownika.pl/-na-czym-polega-hierarchia-potrzeb-maslowa


Abraham Maslow opisał własną teorię psychologiczną pod nazwą „Hierarchia potrzeb” 
w roku 1943.

Cztery podstawowe warstwy piramidy obejmują: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwo, przyjaźń, miłość oraz szacunek. Fizyczne 
objawy niezaspokojenia (z wyjątkiem potrzeb fizjologicznych) nie występują – taka osoba będzie czuła się niespokojna i napięta. Według 
Maslowa najbardziej podstawowe poziomy potrzeb muszą być zaspokojone w pierwszej kolejności. Dopiero kiedy to nastąpi, może 
wystąpić pragnienie zaspokojenia kolejnych poziomów potrzeb. Nie wszyscy ludzie wychodzą poza zakres podstawowych potrzeb i nie 
zawsze dążą do ciągłego doskonalenia się.

Ludzki umysł jest na tyle skomplikowany, że potrafi uruchamiać wiele procesów w tym samym czasie, z tego powodu wiele różnych
motywacji z różnych poziomów hierarchii Maslowa może nastąpić w tym samym czasie. Maslow nazwał poziomy zaspokojenia potrzeb 
jako: „względny”, „ogólny” i „główny”. Zamiast oświadczyć, że osoba skupia się na pewnej potrzebie w danej chwili, Maslow twierdził, że 
pewna potrzeba dominuje ludzki organizm. W ten sposób Maslow przyznał prawdopodobieństwo, iż różne poziomy motywacji mogą 
nastąpić w dowolnym momencie w ludzkim umyśle, ale on skupia się na określeniu podstawowych rodzajów motywacji i kolejności, w 
jakiej powinny być spełnione.

POTRZEBY
SAMOREALIZACJI
zaufanie do siebie, poczucie własnej
wartości, kompetencja, poważanie
POTRZEBY SZACUNKU I UZNANIA
więzi, afiliacja, miłość, bycie kochanym
POTRZEBY
MIŁOŚCI I PRZYNALEŻNOŚCI
zależność, opieka i oparcie, protekcja,
wygoda, spokój, wolność od strachu
POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA
jedzenie, woda, tlen, potrzeby seksualne, brak napięcia, sen
POTRZEBY FIZJOLOGICZNE

Źródło: https://www.rafalszrajnert.pl/rozwoj-osobisty-i-piramida-maslowa/

https://www.rafalszrajnert.pl/rozwoj-osobisty-i-piramida-maslowa/


Potrzeby:

samorealizacji – potrzeby samorealizacji – wyrażają się w dążeniu człowieka do
rozwoju swoich możliwości;
estetyczne (potrzeba harmonii i piękna);
poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości);
szacunku i uznania – potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach
innych ludzi;

pragnienie potęgi, wyczynu i wolności;
potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu

społecznego, sławy, dominacji, zwracania na siebie uwagi;
przynależności – występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, alienacji i
obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w
życiu grupy;
bezpieczeństwa – pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają
się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne;
fizjologiczne – gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami,
wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka.

Piramida potrzeb nie tłumaczy jednakże wszystkich zachowań ludzkich. Pozornie według niej człowiek podejmuje działania z 
gatunku potrzeb wyższego rzędu, dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego stopnia, np. człowiek głodny nie będzie zajmować 
się kulturą. Od tej reguły zdarzają się istotne wyjątki. Sprzeczne bowiem z hierarchią potrzeb było zjawisko, np. teatru polskiego 
w czasie okupacji niemieckiej przy niezaspokojonej potrzebie bezpieczeństwa. Dlatego też na stosunek jednostki wobec swoich 
potrzeb wpływają jeszcze czynniki genetyczne, środowiskowe oraz aktywność własna jednostki lub też behawioralny system 
bodźców i reakcji. 



TECHNIKI I AKTYWNE METODY
PRACY Z KSIĄŻKĄ I CZYTELNIKIEM

STYL KOMUNIKACJI   a   STYL WSPÓŁPRACY

Test styl komunikacji/zachowań

INSTRUKCJA

Poniżej zamieszczono cztery stwierdzenia, a do każdego
z nich cztery możliwe
zakończenia:

Uszereguj zakończenia do każdego ze stwierdzeń wg. tego,
jak dobrze opisują one
twoje własne zachowania, odczucia czy myśli, nadając im
kolejność od 1 do 4.

Liczbę 1 napisz przy tym stwierdzeniu, które najlepiej
pasuje do Ciebie, zaś liczbę 4 przy tym, które jest dla twojego
zachowania nieprawdziwe.



Czerpię najwięcej zadowolenia w sytuacji.........

a..... gdy poszukuję nowych i innowacyjnych idei, 
koncepcji, zasad, teorii.
b..... gdy mogę mieć takie kontakty z innymi, które 
dają mi możliwość badania i zrozumienia źródeł 
ludzkiej emocji, wzajemnych relacji i zachowań 
ludzi.
c..... gdy mogę oprzeć się na logicznym myśleniu, 
wnioskowaniu i systematycznych dociekaniach w 
procesie definiowania problemu, jego analizy i 
poszukiwania rozwiązań.
d..... gdy mogę zaangażować moją energię w 
realizację takiego typu zadania kiedy rezultat 
działania jest szybko widoczny.



Zauważam, że pracując z innymi staję się 
zaniepokojony, gdy oni...

a..... poświęcają zbyt dużo czasu na dyskusję nie 
podejmując odpowiednich działań.
b..... nie widzą sytuacji w aspekcie czynnika 
ludzkiego.
c..... ograniczają się do starych sposobów działania 
nie chcą wziąć pod uwagę czegoś nowego.
d..... poświęcają zbyt mało czasu na 
przeprowadzenie dokładnej analizy wszystkich 
istotnych aspektów danej sprawy.



Gdy pracuję nad zadaniem najważniejsze jest 
dla mnie....

a..... logiczne, systematyczne, racjonalne 
podejście do zagadnienia.
b..... jak najszybsze osiągnięcie celu przy użyciu 
środków i metod najbardziej sensownych w 
danym czasie.
c..... rozważenie możliwych skutków danego 
działania i przemyślenie różnorodnych podejść, 
które mógłbym zastosować.
d..... to, jakie reakcje, uczucia wywołuje u 
innych moje podejście do zadania, jak jest ono 
oceniane.



Czuję się niezadowolony z siebie kiedy.....

a..... przysporzyłem innym nieprzyjemności i w 
rezultacie tego popsułem nasze stosunki.

b..... spóźniłem się z podjęciem stosownych 

działań i w wyniku tego straciłem szansę 
osiągnięcia celu.

c..... posługiwałem się, starą znaną metodą 
realizując dane zadanie po czym dowiedziałem 
się, że są odkryte nowsze metody działania.

d..... pominąłem jakieś istotne czynniki czy też 

dokonałem niedokładnej analizy zebranych 
danych.



ANALITYK AFILIATOR KONCEPTUALISTA AKTYWIZATOR

1c    1b  1a  1d 

2d      2b            2c                     2a 

3a      3d            3c                         3b 

4d     4a    4c                      4b 



ZLICZANIE WYNIKÓW

Wpisz do poniższej tabelki liczby, które zapisałeś przy poszczególnych zakończeniach
dla każdego z czterech stwierdzeń i dodaj je w kolumnach pionowych.
ANALITYK    AFILIATOR     KONCEPTUALISTA     AKTYWIZATOR
1c .....                   1b .....                    1a .....                            1d .....
2d .....                   2b .....                   2c .....                            2a .....
3a .....                   3d .....                   3c .....                            3b .....
4d .....                   4a .....                   4c .....                             4b .....
---------- --------- --------- ----------

INTERPRETACJA

W ten sposób dowiesz się jaki styl komunikacji prezentujesz najczęściej.
Styl, przy którym zdobyłeś najmniejszą sumę, jest stylem, który dominuje w twoim
zachowaniu. Natomiast styl, gdzie uzyskana suma jest liczbą najwyższą, jest stylem, który
najrzadziej prezentujesz w kontaktach z innymi.

ZROZUMIENIE W GRUPIE – ZROZUMIENIE  INNYCH

4 podstawowe style komunikacji:



ANALITYK
Przywiązuje dużą wagę do faktów, poszukuje danych liczbowych, szczegółowych informacji, 
przesłanek. Jego działanie jest analityczne, metodyczne i uporządkowane.
Zwykle podchodzi do problemu w sposób usystematyzowany, jest dobrze zorganizowany we 
wszystkim co robi. Czasami może być postrzegany przez innych jako zbyt ostrożny, zbytnio 
ustruktualizowany i działający wg. "wiedzy książkowej". Analizuje dane odnoszące się do 
przeszłości, rozważa sytuację obecną i na podstawie
tego planuje fakty.

AFILIATOR
Przywiązuje dużą wagę do relacji międzyludzkich, jest zainteresowany wzajemnymi 
oddziaływaniami ludzi, ich uczuciami i jednoczeniem się z innymi. Często opisywany jako osoba 
ciepła, wrażliwa na uczucia innych, spostrzegawcza, potrafiąca ocenić sytuacje w kategoriach 
zaangażowanych w nie emocji ludzkich. Jest uważany za lojalnego i pomocnego przyjaciela, choć 
czasami może być postrzegany jako zbyt
emocjonalny i ulegający zbytnio wpływom innych.
Często tworzy odniesienia do przeszłych wydarzeń i swoich relacji z innymi w danym okresie czasu. 
Jest nastawiony (zorientowany) na przeszłość.



KONCEPTUALISTA
Przywiązuje dużą wagę do koncepcji, idei, teorii. Jest często zorientowany na przyszłość.
Postrzegany przez innych jako innowacyjny, twórczy i posiadający wyobraźnię. Widzi świat 
pełen możliwości. Zadaję pytania, poddaje w wątpliwość uznane prawdy, nie uważa rzeczy za 
przesądzone. Wielu ludzi nazywa go wizjonerem, czy idealistą. Czasami inni mają o nim 
zdanie, że jest abstrakcyjny, niepraktyczny, że "buduje zamki na lodzie".

AKTYWIZATOR
Kładzie nacisk na działanie i jego rezultaty, wyniki. Jest postrzegany przez innych jako 
podejmujący szybkie decyzje (decyzyjny), kierunkujący i praktyczny. Jest zorientowany na "tu 
i teraz". Lubi działanie, tworzenie, konkrety. Przekształca idee w działania, dynamiczny i 
pomysłowy. Można go oskarżyć o to, że poszukuje tylko krótkotrwałych rezultatów, nie 
myśląc o ich długoterminowych implikacjach. Ta tendencja często
wystawia go na krytykę ze strony tych, którzy postrzegają go jako osobę zbyt prostą i 
impulsywną, która najpierw działa potem myśli.



.

CZĘŚĆ II

Storytelling & Story Cheering

innowacyjne formy 
aktywizacji



1. Potrzeby współczesnej młodzieży

akceptacja

(uleganie modzie i wygodzie)    

„bezpieczeństwo”/unikanie odpowiedzialności

(„Nie podejmuję decyzji, niech inni zdecydują!”)

odkrycie własnego potencjału

(„Interesuje mnie wszystko!” vs. „Nie interesuje mnie nic…”)

motywacja

(„sukces bez wysiłku”)

autorytet

(bezpośredni kontakt)



2. Storytelling

Storytelling…
Tell me your story… 

– ang. opowiadanie historii – metoda, która polega 
na analizowaniu narracji tworzonych reprezentantów danej 

społeczności, członków danej grupy.



3. Różne typy

„Kim jestem” („Who I Am” Stories) – opowieści przybliżające człowieka, stanowisko, ścieżkę
awansu. Ukierunkowane na ukazywanie, śledzenie rozwoju, aspektów ewolucji, przemiany
(kim byłem w przeszłości, kim jestem dziś).

„Dlaczego jestem tutaj” („Why I Am Here” Stories) – ich celem jest pokazanie idei, pomysłu,
związków przyczynowo-skutkowych, rozwiązań czy podejmowanych działań. Ich zadaniem
jest budowanie zaufania u odbiorców.

„Wizja” („The Vision” Story) – opowieści tego typu mają stymulować kreatywność, inspirować
do działania, wcielania w życie nowych pomysłów. Niosą ze sobą ogromny ładunek
emocjonalny.

„Uczące” („Teaching” Stories) – nakreślają zagadnienie, gromadzą przykłady pozwalające lepiej
zrozumieć, powiązać elementy danej historii i zapamiętać wybrany element.



4. Różne formy

wywiad

wspomnienie

mit

dowolna forma narracyjna



5. Efekty

podniesienie motywacji

pokusa sukcesu

stymulacja do działania „tu i teraz”

zwiększenie kreatywności

podniesienie samooceny przez samorealizację



6. Story Cheering - przykład

• W projekcie zostały zastosowane dwie metody rozwoju indywidualnego
zaadoptowane do specyfiki potrzeb młodych ludzi: storytelling i coaching.

• Storytelling przez odpowiednią narrację służy rozwojowi odbiorców,
może zmieniać sposób myślenia, działania i postrzegania różnych zjawisk
czy problemów. Opiera się na budowaniu treści nacechowanej
emocjonalnie oraz wykorzystaniu metafor, znaczeń symboli.
Bezpośrednio wpływa
na odbiór, umożliwiając przekazanie treści trudnych w sposób
akceptowalny dla adresata.



7. Story Cheering - cele

• Celem projektu Fundacji Drabina Rozwoju było stworzenie animowanego
filmu i autorskiej komputerowej gry symulacyjnej, które pozwalają na
rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych młodych ludzi. Powstało
również narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu możliwe jest określenie
predyspozycji zawodowych i mocnych stron młodzieży oraz podręcznik
umiejętności youth-coacha i instrukcja stosowania metody.

• Jednocześnie przeprowadzone zostały różne formy zajęć: szkolenia
coachingowe i szkolenie z obsługi narzędzia dla kadry, a także warsztaty
kompetencyjne i coaching dla młodzieży.



8. Story Cheering - odbiorcy

• Proponowana koncepcja story - cheeringu, korzystająca z nowoczesnych
narzędzi jak coaching, film czy gry symulacyjne oparte na storytellingu,
stanowi odmienną, bardziej atrakcyjną i przystępną dla wychowanków
formę wsparcia, dedykowaną skutecznemu i trwałemu wejściu na rynek
pracy.

• Głównymi odbiorcami projektu jest młodzież powyżej 15 roku życia,
opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
Produkty projektu będą badane i testowane na terenie Ostrołęki
(woj. mazowieckie).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego



9. Storytelling & Story Cheering
- realia realizacji

Metody aktywizacji młodzieży mogą być realizowane przez:

- youth-coacha,

- psychologa,

- pedagoga szkolnego,

- wychowawcę,

- doradcę zawodowego/asystenta.



Kilka wybranych narzędzi TIK w pracy z książką i czytelnikiem

NARZĘDZIA GOOGLE – dysk i dokumenty Google 
M. Spławska-Murmyło, A. Wawryszuk, Współpraca zespołowa z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Zestaw 9, zeszyt 2, Warszawa 

2017



Kilka wybranych narzędzi TIK do pracy zespołowej 

NARZĘDZIA GOOGLE - ekspedycje Google 
M. Spławska-Murmyło, A. Wawryszuk, Współpraca zespołowa z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Zestaw 9, zeszyt 2, Warszawa 

2017



Kilka wybranych narzędzi TIK

Inne narzędzia…

Tricider Tricider.com to bezpłatne, proste w obsłudze narzędzie ułatwiające wspólne podejmowanie decyzji online.

Żeby z niego skorzystać, nie trzeba być nawet zarejestrowanym użytkownikiem. Po wejściu na stronę należy wpisać główny problem,

pytanie wokół którego chcemy zebrać odpowiedzi lub pomysły. W następnym etapie, po udostępnieniu strony z pytaniem innym

osobom, każdy może udzielić odpowiedzi, dodać swój pomysł i argumenty, a także umieszczać filmy i zdjęcia. Dzięki temu można w

sposób interaktywny przeprowadzić burzę mózgów i wspólnie przeanalizować wyniki.

Źródło: https://www.tricider.com/;jsessionid=KTOzWqfcTQDxja8XlTsS0A



Kilka wybranych narzędzi TIK do pracy bibliotekarza

Inne narzędzia…
• Timetoast Timetoast.com jest narzędziem służącym do tworzenia interaktywnych osi czasu. Można je

wykorzystać do prac nad tworzeniem np. planów wydarzeń, spotkań, warsztatów, list przeczytanych książek oraz sprawozdań i

raportów z kolejnych etapów/spotkań. Użytkownicy mogą umieścić opisy i zdjęcia na interaktywnej osi czasu, utrwalając

kolejne etapy realizacji procesu np. czytania. Bibliotekarze, animatorzy z kolei mogą obrazować ciągłość i postępy działań

edukacyjnych, a także zamieszczać informację zwrotną dla użytkowników, czytelników itp.

Źródło: https://www.timetoast.com/



Kilka wybranych narzędzi TIK do pracy zespołowej 

Inne narzędzia…

• Twiddla Twiddla.com, czyli internetowa tablica, umożliwia prowadzenie zajęć w sieci, np. dla użytkownika

nieobecnego na spotkaniu. Bibliotekarz, nauczyciel, animator prowadzi wirtualne zajęcia przy użyciu bezpłatnej tablicy

internetowej i udostępnia link użytkownikom, którzy mogą w czasie rzeczywistym (w kilka osób) pisać na tablicy i wspólnie

edytować dokument. Usługa nie wymaga instalowania na komputerze dodatkowych aplikacji, rejestrowania się, ani

logowania. Efektem pracy użytkowników jest wirtualne spotkanie (lekcja) z notatkami użytkowników.

Źródło: https://uninform.at/zweisprech/weblog/177/Źródło: https://blogs.umass.edu/onlinetools/community-

centered-tools/twiddla/



Kilka wybranych narzędzi TIK do pracy bibliotekarza 

Inne narzędzia…

• Dropbox Darmowa, debiutująca prawie 10 lat temu usługa, która oferuje możliwość pracy w chmurze,

chociaż nie tak rozbudowana jak Google. Jej podstawową funkcją jest przechowywanie i dzielenie się plikami z innymi

osobami. Drugą najważniejszą funkcją jest możliwość wspólnej pracy nad dokumentami, które również możemy

bezinwazyjnie współdzielić. Dropbox pozwala również na wygodne stworzenie galerii zdjęć w specjalnym folderze oraz jej

udostępnianie, systematyczne wykonywanie kopii zapasowej określonych folderów czy plików oraz ich odzyskiwanie.

Źródło:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lifehacker.com.au%2F2019%2F06%2Fdropbox-wants-to-be-the-centre-of-your-

productivity-

universe%2F&psig=AOvVaw3w4HEM8BEt1O1aHgK6Y7MN&ust=1598262059083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDv

h6qEsesCFQAAAAAdAAAAABAf



Kilka wybranych narzędzi TIK do pracy bibliotekarza

Inne narzędzia…
• Padlet Padlet.com jest to cyfrowa tablica, na której można tworzyć grupowe projekty. Grupa uczestników współdzielących

tablicę (padlet) tworzy wspólny projekt zamieszczając na niej plik wideo, dokument tekstowy, wpis lub komentarz. Zawartość padletu

można edytować i komentować w czasie rzeczywistym. Padlet jest bezpłatnym narzędziem internetowym, posiadającym wersję mobilną,

dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do tworzonych tablic (padletów) na różnych urządzeniach, z których korzystają. Padlet udostępnia

wiele gotowych wzorów, np. szablony tablic do samodzielnego modyfikowania. Użytkownik może zaprosić grupę osób do wspólnej pracy,

udostępniając im link za pomocą np. mediów społecznościowych. Padlet można wykorzystać jako: tablicę do zgłaszania pomysłów przez

uczestników zajęć, narzędzie, za pomocą którego uczestnicy mogą anonimowo odpowiadać na pytania, narzędzie do przeprowadzenia

dyskusji, tablicę inspiracji, miejsce, gdzie gromadzone są multimedia, dokumenty i opinie, zgłoszone przez uczestników zajęć.

Źródło: https://schoolthemes.wordpress.com/2017/11/10/padlet-i-jak-go-uzywac/



Kilka wybranych narzędzi TIK do pracy zespołowej 

Prezi to aplikacja sieciowa pozwalająca na tworzenie i zapisywanie prezentacji w chmurze. Program ten znacznie różni się od

tradycyjnych programów będących częścią pakietów biurowych. Prezentacje publikowane są na stronie internetowej i dostępne online,

można też nadać im status prywatnych. Prezi jest alternatywą dla programu PowerPoint, wyposażoną w dodatkowe możliwości. Jedną
z nich jest możliwość pracy zespołowej. Jednocześnie przy prezentacji może pracować do 10 osób. Prezi daje możliwość tworzenia

projektu łączącego grafikę, tekst, film, muzykę, dokumenty pdf czy nawet fragmentów gotowych prezentacji PowerPoint. Wszystkie

elementy prezentacji można edytować, zmieniać ich miejsce, kopiować lub formatować.

Zalety programu Prezi:

posiada bezpłatną wersję
istnieje możliwość zapisania prezentacji w pliku pdf lub zaprezentowania online

istnieje możliwość udostępnienia prezentacji innym osobom za pomocą linku, osadzając ją na stronie lub poprzez Facebooka

posiada aplikacje na iPad, Iphone oraz na Androida

istnieje możliwość zainstalowania Prezi na pulpicie komputera, dzięki czemu można przygotować prezentację offline, a dopiero potem

opublikować, udostępnić innym osobom lub zaprosić je do współpracy.

Źródło: M. Spławska-Murmyło, A. Wawryszuk, Współpraca zespołowa z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Zestaw

9, zeszyt 2, Warszawa 2017



Jak motywować aby osiągnąć rezultat, aby wytrwać na ścieżce do celu i nie poddać 
się? Jak motywować siebie albo innych. Bo brak motywacji to ogromny problem, 
zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, to hamulec, który powoduje, że często 
robimy tylko tyle ile musimy, a nie tyle ile moglibyśmy. Wykonujemy czynności aby 
utrzymać poziom oczekiwany i nic ponadto. A wierzcie mi, że warto mierzyć wyżej, bo 
tam wyżej jest nasze poczucie satysfakcji, tam jest sukces i uznanie.

Według Tamary Low nt. motywacyjnego DNA

OBEJRZMY
https://www.youtube.com/watch?v=a4KeipGwkKk

MOTYWACYJNE DNA
BIBLIOTEKARZA

Źródło: https://marzena-sychowiec.fitness.wp.pl/20174,dlaczego-motywacja-jest-wazna-w-sporcie

https://marzena-sychowiec.fitness.wp.pl/20174,dlaczego-motywacja-jest-wazna-w-sporcie


Nicholas James Vujicic – australijski mówca motywacyjny 
pochodzenia serbskiego urodzony z rzadką chorobą 
znaną jako zespół tetra-amelia, czyli całkowitym 
wrodzonym brakiem kończyn. 

Na całym świecie prowadzi wykłady na temat 
niepełnosprawności, motywacji i wiary w Boga

W młodości obawiał się, że żadna dziewczyna nie będzie chciała za niego wyjść, 
jednak 12 lutego 2012 ożenił się z pełnosprawną Japonką Kanae Miyaharą. 13 
lutego 2013 urodził się im syn – Kiyoshi James Vujicic. 7 sierpnia 2015 przyszedł 
na świat ich drugi syn – Dejan Levi Vujicic, a 20 grudnia 2017 rodzina Vujiciców 
powiększyła się o bliźniaczki: Olivię i Ellie.



Bestseller „New York Timesa” ekspertki w dziedzinie motywacji, która 
współpracowała m.in z George'em Foremanem i Ronaldem Reganem
Osoby mające silną motywację więcej osiągają w życiu, tworzą szczęśliwsze 
związki i są skuteczniejsze w działaniu. Prawdziwej motywacji nie da się jednak 
udawać ani narzucić, gdyż tak jak każdy z nas ma inne odciski palców i 
wyjątkową kombinację genów, tak też każdy jest obdarzony niepowtarzalnym 
kodem motywacyjnym. 

Autorka, na podstawie wnikliwych badań, wyodrębnia rozmaite typy 
motywacyjne, a z książki tej dowiesz się m.in., jak:
odkodować własne motywacyjne DNA i zrealizować swój potencjał;
zachęcać do działania pracowników i członków rodziny zgodnie 
z ich typem motywacyjnym; pokonywać wszelkie przeszkody 
i wytrwale zmierzać do wyznaczonego celu.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą albo 
zajmujesz kierownicze stanowisko, przeczytaj koniecznie. 



Co to jest to motywacyjne DNA?
Przede wszystkim każdego z nas będzie motywować co innego, 
to co motywuje mnie do działania, u innych może spowodować 
totalne zniechęcenie, ta wiedza akurat bardzo przyda się tym, 
którzy zarządzają innymi ludźmi, bardzo polecam tego rodzaju 
ćwiczenie wykonać ze swoim zespołem.

D (drives) dążenia
- do kontaktu z innymi
- do wydajności

N (needs) potrzeby
- stabilizacji
- zmian

A (awards) nagrody
- wewnętrzne
- zewnętrzne





Kwestionariusz – DNA MOTYWACYJNE

Zaznacz jedną odpowiedź w każdym z pytań kwestionariusza. Wybierz to zdanie, 
które najlepiej cię opisuje. Czasem możesz stwierdzić, ze obydwa opisy dotyczą 
cię w takim samym stopniu. Musisz jednak zdecydować, który z nich lepiej 
odzwierciedla twój sposób myślenia i zachowania. 

1. Jestem osobą… 
a) przyjazną, oddaną, szukającą zażyłości w stosunkach z innymi (kontaktowa) 
b) nastawioną na osiąganie wyznaczonych celów, chcącą się wyróżniać (wydajność) 
2. Jestem osobą… 
a) spontaniczną i lubiącą ryzyko (zmienna) 
b) metodyczną i ostrożną (stabilny) 
3. Bliższe jest mi stwierdzenie… 
a) chcę być nagradzany za świetną pracę; (zewnętrzne) 
b) to co robię zawodowo musi być dla mnie ważne. (wewnętrzne) 
4. Czasem sprawiam wrażenie… 
a) osoby niezbyt pewnej siebie (kontaktowa) 
b) zbyt pewnej siebie (wydajność) 
5. Lubię żyć… 
a) szybko, intensywnie i z pasją; (zmienna) 
b) stabilnie, powoli, w spokoju. (stabilna) 



6. Wolę uznanie… 
a) publicznie od osobistego ( zewnętrzne) 
b) osobiste od publicznego (wewnętrzne) 
7. Jestem… 
a) ostrożny i staram się przewidywać różne sytuacje, by móc się przygotować; 
(stabilna) 
b) kreatywny i w nagłych wypadkach potrafię improwizować. (zmienny) 
8. W sytuacji, kiedy trzeba wykonać zadanie grupowe…. 
a) lubię przewodzić; (wydajny) 
b) wolę, gdy przewodzi ktoś inny. (kontaktowy) 
9. Bardziej pasuje do mnie stwierdzenie… 
a) mam dobrze płatny i prestiżowy zawód, (zewnętrzne) 
b) jestem skłonny poświęcić nagrody finansowe i prestiż dla pracy w której się 
spełniam.(wewnętrzne) 
10. Ogólnie jestem… 
a) zrelaksowany, otwarty, miły; (kontaktowy) 
b) ambitny, wymagający, asertywny i pewny siebie. (wydajność)



11. Życie na wysokiej stopie… 
a) jest dla mnie bardzo ważne; (zewnętrzne) 
b) nie jest dla mnie aż tak ważne. (wewnętrzne) 
12. Jestem człowiekiem… 
a) koncentrującym się na tym, co robię i zdyscyplinowanym; (stabilny) 
b) impulsywnym i śmiałym. (zmienny) 
13. Gdy zastanawiam się nad przyszłością… 
a) mam na nią świadomy wpływ, to ja sprawiam, że sprawy mają taki a nie inny obrót. 
(wydajność) 
b) wyznaję zasadę „co będzie, to będzie” (kontaktowość) 
14. Gdy należy skoncentrować się na detalach/ szczegółach: 
a) odczuwam dyskomfort, nie lubię tego; (zmienne) 
b) cieszę się, że mogę się tym zająć. (stabilne) 
15. Ważniejsze dla mnie jest raczej… 
a) pozostawienie po sobie dorobku na rzecz innych/ ludzkości (wewnętrzne) 
b) gromadzenie bogactwa i zdobycie szacunku. (zewnętrzne) 



16. Wolę… 
a) pasować do grupy, niż się wyróżniać; (kontaktowy) 
b) wyróżniać się, niż pasować do grupy. (wydajny) 
17. Bardziej zależy mi na… 
a) stabilności i spokoju umysłu; (stabilny) 
b) stawianiu sobie nowych wyzwań. (zmienny) 
18. Kiedy zastanawiam się nad podjęciem nowej pracy, najważniejsze są dla mnie… 
a) pensja i dodatki (zewnętrzne) 
b) jej charakter, czym się będę zajmował. (wewnętrzne) 
19. W sytuacji problematycznej… 
a) kwestionuję istniejący stan rzeczy i wprowadzam zmiany; (wydajność) 
b) pocieszam i uspokajam ludzi (kontaktowy) 
20. To, co myślą o mnie inni jest dla mnie… 
a) bardzo ważne; (zewnętrzne) 
b) nieistotne, ważne że jestem szczery wobec siebie. (wewnętrzne) 
21. Moja mocna strona to… 
a) dostarczanie nowych pomysłów i angażowanie w nie ludzi; (zmienny) 
b) wprowadzanie idei i dopilnowywanie procedur. (stabilny)



TEST NA STYL MOTYWACYJNY - WYNIKI KWESTIONARIUSZA

Wpisz w poniższe miejsca pierwszą literę wyrazu oznaczającego cechę przy której uzyskałeś 
największą liczę punktów. Jeśli w którejś parze uzyskałeś taką samą liczbę punktów dla obu 
cech, przeczytaj opis danej cechy znajdujący się we wstępie do ćwiczenia i wybierz jedną z 
nich. 

Wynik: K (Kontaktowy) czy W (Wydajny) …….
S (Stabilny) czy Z (Zmienny) …….
W (Wewnętrzny) czy Z (Zewnętrzny)  ……



BADACZ WÓDZ

UDOSKONALACZ



KROK PIERWSZY.
Do czego dążysz. Wybierz typ, który bliżej Cię opisuje. Co ważne, nie musi opisywać Cię 
idealnie, chodzi o to żeby opis był bliższy Tobie. Jak już dokonasz wyboru, zanotuj 
pierwszą literę - K lub W.

KONTAKTOWI
Są przyjaźni, uczuciowi, spokojni, lubią rozmawiać.
Budują trwałe relacje, starają się nie wyróżniać, lubią współpracować.
Potrafią słuchać, a problemy innych często stawiają ponad swoje.
Są cierpliwi, wrażliwi, tolerancyjni.

WYDAJNI
Są zorientowani na zadania i cele.
Chcą dowodzić i kontrolować, lubią wyzwania i zarządzanie.
Wydajni są pewni siebie i stanowczy, a przy tym energiczni i produktywni. Bardzo wysoko 
stawiają poprzeczkę, nie tylko sobie, ale i innym. Wysoko stawiają poprzeczkę sobie i 
innym. Są bardzo dobrze zorganizowani.
Ponadto bezpośredni, często postrzegani jako nietaktowni.



KROK DRUGI.
Czego potrzebujesz aby się rozwijać? Jak wyżej, wybierz opis, do którego Ci bliżej i 
zanotuj pierwszą literę; S lub Z.

STABILNI
Cenią sobie porządek, harmonogramy, struktury. Są skoncentrowani i konsekwentni.
Czytają instrukcje, zwracają uwagę na szczegóły.
Są dobrze zorganizowani, przygotowują listę rzeczy do zrobienia.
Przed podjęciem jakichkolwiek kroków dokładnie analizują potencjalne koszty i 
konsekwencje.
Dążą do perfekcji, są skrupulatni.

ZMIENNI
Są energiczni, pełni optymizmu, ich biurka często są kolorowe, a oni sami bardzo 
kreatywni, przy tym szybko się dekoncentrują.
Są pełni entuzjazmu, mają więcej pomysłów niż czasu na ich realizację.
Lubią wszystko co nowe i inne, nie lubią sztywnych struktur.



KROK TRZECI.
Jakie nagrody preferujesz? Po wybraniu właściwego opisu, zanotuj ponownie pierwszą 
literę; W lub Z.

WEWNĘTRZNI
Muszą widzieć sens tego co robią. Cenią sobie ideały i wartości.
Wierzą, że wszystko da się rozwiązać, ale chcą wiedzieć po co w ogóle mają coś robić.

ZEWNĘTRZNI
Już na samym początku wykonywania zadania myślą o nagrodzie jaka ich spotka. Chcą 
być najlepsi, chcą sukcesu i uznania.



OPIS  WYNIKÓW
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SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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