Paulina Anna Galanciak, Paulina Łoś

Cześć!
Ogromnie nam miło, że masz przed sobą Narzędziownik ZMAPUJ SIEBIE.
Jest pewnie milion różnych powodów, dla których sięgnęłaś po niego,
choć wierzymy, że głównym z nich jest chęć lepszego zrozumienia siebie,

swoich potrzeb, marzeń, a tym samym - pewniejszego kroczenia w przyszłość. Ale zanim o tym - pozwól, że trochę opowiemy Ci o naszej inicjaty-

1. CO TO JEST ZMAPUJ SIEBIE?
ZMAPUJ SIEBIE to projekt skierowany do licealistek, który wspiera dziewczyny w odważ-

nym i świadomym planowaniu swojej przyszłości. W ZMAPUJ SIEBIE stawiamy na próokreślanie naszych dotychczasowych doświadczeń, wzmacnianie pewności siebie

wie i pozwolimy lepiej zrozumieć, w jaką podróż właśnie wyruszasz.

i pogłębianie wiedzy o rynku pracy, tak aby lepiej zrozumieć siebie i tym samym - wy-
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zapomnieć o tym słowie i otwieramy się na nowe!

bierać dla siebie lepsze drogi. Brzmi niewykonalnie? Pamiętaj, od tej pory staramy się

2. KIM JESTEŚMY I DLACZEGO TO ROBIMY?
Od jesieni 2017 roku stałyśmy się dwuosobowym zespołem Paulin i mimo tego, że znamy się od ponad 20 lat - nigdy ze sobą nie pracowałyśmy. Nagle odkryłyśmy bardzo

dużo spraw, które nurtowały nas obie - kwestie kobiecości i siły siostrzeństwa, kontekstu kobiet na rynku pracy, rozwijania siebie i dbania o siebie jako o integralną całość,

problemów współczesnej młodzieży w kontekście kończenia szkoły i decydowania o

tym, co po niej , które (o dziwo!) nie zmieniły się tak od czasów naszego czasu licealnego. Zaczęłyśmy rozmawiać z licealistkami z różnych miejsc i powoli odkrywać, że

jest ogromna potrzeba na narzędzia, które mogą wesprzeć je w podejmowaniu de-

cyzji odnośnie swojej przyszłości. Zabrałyśmy się do dzieła! Stworzyłyśmy plan działań,
znalazłyśmy partnerów i zabrałyśmy się za pierwsze etapy projektu, które polegały

na 3-stopniowych warsztatach w Olsztynie z uczennicami II Liceum Ogólnokształcącego, do którego same chodziłyśmy, a potem na testowaniu Narzędziownika z dziewczynami z całej Polski.

Dzięki wsparciu tych wszystkich wspaniałych i odważnych dziewczyn przygotowałyśmy
Narzędziownik, który masz w rękach i o którym niżej parę słów.
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3. NARZĘDZIOWNIK - CZYM JEST?
Skoro trzymasz Narzędziownik ZMAPUJ SIEBIE, to znaczy że szukasz pomocnej dłoni w decydowaniu, co robić po liceum, a może po prostu chcesz upewnić się,

że podjęłaś już słuszną decyzję albo zwyczajnie namówiła Cię do niego kole-

żanka i jesteś z nami z ciekawości. Jakakolwiek jest Twoja motywacja - jesteśmy ogromnie dumne, że jesteś z nami, bo to wielka odwaga chcieć pracować

ETAP 1
KIM JESTEM?
czas: tydzień

część 1 - MÓJ DZIEŃ

- czas: 1 dzień

część 3 - WYWIAD

- czas: 1 dzień

część 2 - WYWIAD

część 4 - ROZMOWY

część 5 - MÓJ ZESPÓŁ

- czas: 1 dzień
- czas: 2 dni

- czas: 1 dzień

nad sobą!

Narzędziownik to zbiór narzędzi, których celem jest nazywane przez nas - zma-

powanie siebie. Co to znaczy? Pogłębione poznanie swoich umiejętności,

ETAP 2

mocnych stron, zasobów, czyli pierwszy etap KIM JESTEM?. Następnie w etapie

CO MOGĘ
I CZEGO CHCĘ?

rynek pracy i to, jak może on wyglądać za kilka lat. W ostatnim kroku JAK TO ZRO-

czas: tydzień

CO MOGĘ I CZEGO CHCĘ? staramy się pomyśleć o swojej przyszłości, zrozumieć

BIĆ? Wybierzemy kilka eksperymentów dotyczących zawodów, którymi

część 1 - CHCĘ SPRÓBOWAĆ

- czas: 1 dzień

część 3 - NOWA RZECZ

- czas: 3 dni

część 2 - MAPA CELÓW

część 4 - BRAINSTORMING
część 5 - RYNEK PRACY

- czas: 1 dzień
- czas: 1 dzień
- czas: 1 dzień

jesteście zainteresowane, pokażemy Wam możliwości testowania scenariuszy
je

albo wyjazd za granicę. Wszystko po to, żeby podejmować kroki świadomie
i z pełnym przekonaniem, że tego właśnie chcemy.

4. JAK KORZYSTAĆ Z NARZĘDZIOWNIKA?
Wszystkie zadania posiadają sugerowany przez nas czas wykonania. Może pomoże Ci się to zmobilizować, żeby robić je regularnie, a może znajdziesz swoje

tempo pracy - jak wolisz! Przewidujemy jednak, że przejście przez całość Narzę-

ETAP 3
JAK TO ZROBIĆ?
czas: tydzień

część 1 - PASJA A PRACA ,
FILTR OPCJI

- czas: 1 dzień

TESTOWANIE

- czas: 1 dzień

KARTA TESTOWANIA

- czas: 3 dni

część 2 - EKSPERYMENTY,
część 3 - EKSPERYMENT,
część 4 - MENTORING

część 5 - PODSUMOWANIE

- czas: 1 dzień
- czas: 1 dzień

dziownika zajmie Ci około miesiąca.
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5. CZY POTRZEBUJESZ JAKICHŚ SPECJALNYCH MATERIAŁÓW?
Właściwie wystarczy Ci:

- wydrukowanie Narzędziownika,
- coś do pisania,

- dużo postitów (to jedna z ważniejszych rzeczy w pracy projektowej!),
- czasem wsparcie rodziny czy przyjaciół.

Ach, i na pewno sporo odwagi. Pamiętaj - każdy ma ją w sobie, więc nie podda-

waj się przy pierwszym potknięciu. Jesteśmy w procesie razem, też przechodziłyśmy przez to samo, więc wspólnymi siłami damy radę dotrzeć do obranego
przez nas punktu.

-> Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi czy rozwiązania na zadania w Narzędziowniku. Każda z nas ma swoją niepowtarzalną drogę życia.

-> Bądź ze sobą szczera. To bardzo ważne, żebyś w zadania wchodziła

z pełnym zrozumieniem i słuchaniem siebie. Tylko tak uda Ci się podejmować decyzje co do swojej przyszłości (czy nawet teraźniejszości) zgodne

ze sobą.

-> Daj sobie przyzwolenie na popełnianie błędów. W słowniku ZMAPUJ SIEBIE nie
ma miejsca na słowo „porażka”. Wierzymy, że każda decyzja może być

dobra, jeśli tylko wyciągnąć z niej lekcję. Nie bój się więc tego, że wchodząc

na pewne drogi, być może będziesz musiała z nich zawrócić. Droga do pozna-

nia siebie zakłada nieco wybojów. To całkowicie normalne, dzięki temu rozwija-

6. ZASADY
Na warsztatach przygotowujemy kontrakt, który jest dla nas punktem od niesienia przez cały czas pracy. Teraz też chciałybyśmy zaproponować
Ci kilka reguł:

-> Staraj się robić rzeczy na 100%. Wiemy, że nie zawsze mamy siłę, czas czy motywację, ale przez ten miesiąc rozpocznij eksperyment wchodzenia w proponowane przez nas rzeczy w pełni - tylko tak będziesz wiedzieć, czy czegoś naprawdę chcesz, czy nie.

my się i uczymy. Daj sobie na to przyzwolenie!

-> Ciesz się z tego, że jesteś kobietą! Masz w sobie piękną kobiecą moc,

z której warto czerpać pełnymi garściami. Szukaj też tej mocy w kobietach

w Twoim życiu - mamie, babci, siostrze, przyjaciółce. To niepowtarzalne wsparcie, dzięki któremu wzrastamy i stajemy się silniejsze.

7. OZNACZENIA
W Narzędziowniku znajdziesz też kilka symboli, które chcemy Ci wytłumaczyć:

-> Pamiętaj, że pracujesz tylko dla siebie, nie dla mamy, cioci czy wychowawczyni. Potraktuj ZMAPUJ SIEBIE jako Twoją własną przygodę. Osoby

z otoczenia na pewno będą Twoim wsparciem i warto ich wysłuchać,
ale to Twoje myśli, odczucia i decyzje są najważniejsze.

tę kartkę wydrukuj
(czarno-biała drukarka jest okej!)

potrzebujesz
długopisu

potrzebujesz

przyda Ci
się osoba
do rozmowy

potrzebujesz
stopera
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W sierpniu 2018 roku przeprowadziłyśmy testowanie Narzędziownika

z odważną grupą 15 dziewczyn. Dzięki nim udało nam się zebrać wnioski i jednocześnie wynikające z nich wskazówki, które mogą pomóc Ci

Pracuj indywidualnie, ale też sięgaj czasem po wsparcie przyjaciółki czy

w pracy z kolejnymi etapami.

całej grupy.

Czas powinien być Twoim sprzymierzeńcem.

Narzędziownik jest dedykowany pracy indywidualnej, ale jest też totalnie

Przy każdym ćwiczeniu sugerujemy konkretną ilość dni, którą naszym zdaniem

osoby albo nawet całej grupy. Dla wielu z nas zetknięcie się z opinią drugiego

do kolejnych wyzwań, coś przeskoczy w mgnieniu oka, a kolejną rzecz będzie

rozwijające. Co więcej, niektórym łatwiej jest wyzwolić swoją kreatywność

otwarty na to, żebyś do pewnych ćwiczeń podeszła ze wsparciem bliskiej Ci

powinno ono zająć. Nie da się jednak ukryć, że każda z nas inaczej podejdzie

człowieka jest ogromnie ważne, odkrywcze, czasem też niełatwe, ale zawsze

rozkminiała bardzo długo. Ważne jest, aby Narzędziownik służył Ci jak najlepiej,

w zespole, także jeśli taka jest Twoja sytuacja - idź w to!

większego zaangażowania czasowego. Wiemy jednak, że warto ustalić sobie

Korzystaj z obecności Paulin.

motywatorem, żeby skończyć całość. Nie pożałujesz!

Proces Narzędziownika to Twoja praca dla Ciebie samej, ale każdy czasem

Wracaj do ćwiczeń.

do końca dla nas zrozumiałej treści ćwiczenia (choć naprawdę bardzo się

Testerki bardzo często wspominały, że w danej chwili wydawało im się, że skoń-

rzać, że w tym procesie nie jesteś sama. Możesz pisać/dzwonić do nas korzy-

że zostało ono w głowie, pracowało kolejne dni, co skutkowało, że pojawiały się

w której poczujesz, że rozmowa może być potrzebna.

także nie spiesz się, jeśli poczujesz, że akurat dany etap wymaga od Ciebie

tę końcową datę przejścia przez cały Narzędziownik. Niech ona będzie Twoim

czyły dane ćwiczenie i nie muszą już do niego wracać, a potem okazywało się,

potrzebuje wsparcia, zmotywowania lub po prostu wytłumaczenia nie

starałyśmy pisać klarownie!). Od początku powtarzamy i będziemy powta-

stając z różnych form kontaktu (mail/Facebook/telefon/Skype) w każdej chwili,

nowe wnioski i myśli. Nie bój się tego! Spokojnie możesz, a może nawet powinnaś wracać do niektórych elementów Narzędziownika, uzupełniać je i wyciągać nowe wnioski. Każdego dnia jesteśmy nieco inne, warto dać sobie na to
przyzwolenie i nie zakładać, że coś się w nas nie zmieni już do końca świata.
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ETAP 1

KIM JESTEM? to pierwsza część Narzędziownika, która skupiona jest
na stworzeniu Twojej Mapy Siebie.
Bardzo ważnym jest, abyś przed przystąpieniem do planowania przyszłości, mogła rozrysować lądy swoich umiejętności, góry wyzwań, kompasy inspiracji czy Twoich wewnętrznych

współtowarzyszy podróży, czyli słowem - żebyś mogła mieć poczucie pełnego zrozumienia

ETAP 1

siebie i tego, z jakim bagażem wchodzisz w kolejny etap swojego życia.

czas:
tydzień

Nieczęsto zastanawiamy się nad swoimi codziennymi wyborami czy czynnościami, a z takich
małych rzeczy można bardzo wiele dowiedzieć się o sobie - co sprawia mi przyjemność, czego

część 1 - MÓJ DZIEŃ

- czas: 1 dzień

część 3 - WYWIAD

- czas: 1 dzień

część 2 - WYWIAD

część 4 - ROZMOWY

część 5 - MÓJ ZESPÓŁ

- czas: 1 dzień
- czas: 2 dni

- czas: 1 dzień

unikam, z jaką energią zabieram się do różnych zadań. To czas na to, żebyś spojrzała na siebie

z dystansu i poznała się lepiej. Staniesz się zaraz świadomą projektantką samej siebie, a do tego
potrzebna nam pełna wiedza o tym, jakim człowiekiem jesteś. Nie zakładaj niczego za pewnik,
a może sama siebie zaskoczysz!
Gotowa?
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CZĘŚĆ 1

ETAP 1
1

dzień

Zastanów się, jak wygląda Twój zwyczajny dzień szkolny.
Co robisz, w jakich godzinach i na co poświęcasz swój czas?

przedział czasowy
PRZYKŁAD: 8:00-8:30

czynność
Powolne śniadanie z siostrą

Czego potrzebujesz?

sugerowany
czas wykonania
tej części

co mi to daje? jakie mam z tego korzyści?
Relaks, dużo śmiechu, pozytywne nastawienie
do reszty dnia, najedzenie się

Instrukcja obsługi
1. Wydrukuj tę kartkę w tylu kopiach, w ilu
potrzebujesz - może Twój plan dnia zmieści się na jednej stronie, a może będzie
potrzebowała ich kilka?
2. Pomyśl o swoim zwyczajnym dniu szkolnym. Co wtedy robisz? Na co poświęcasz
swój codzienny czas? Najpierw wypełnij
dwie pierwsze kolumny - w pierwszej wpisz
przedział czasowy, a w drugiej nazwę
czynności, którą wtedy wykonujesz.
3. Uzupełnij trzecią kolumnę wypisując,
jakie korzyści dają Ci poszczególne czynności. Jeżeli nie widzisz żadnych korzyści,
zostaw to pole puste.
w swoim planie dnia te czynności, które sprawiają Ci największą przyjemność.
Drugim kolorem zaznacz w swoim planie
dnia te czynności, które Twoim zdaniem
dają Ci największe korzyści. Jeżeli któreś
czynności są zarówno przyjemne, jak i korzystne - zaznacz je dwoma kolorami.
5. Zaznacz poniżej, którego koloru użyłaś
do określenia czynności przyjemnych,
a którego do korzystnych.

PRZYJEMNE

KORZYSTNE
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CZĘŚĆ 1

ETAP 1
Czego potrzebujesz?

Jak w ciągu dnia rozkładają się czasowo Twoje aktywności?
Jaka jest proporcja pomiędzy różnymi sprawami, w które się angażujesz?

Instrukcja obsługi
1. Na podstawie poprzedniej strony zaznacz na wykresie obok, ile zajmują Ci
w ciągu dnia różne czynności. Koło jest
podzielone na 24-ry części, odpowiednio
dla 24-ech godzin w ciągu dnia.
2. Pokoloruj te, na które chciałabyś poświęcać więcej czasu w ciągu dnia.
3. Krzyżykiem zaznacz te, na które chciałabyś poświęcać mniej czasu.

Przykład
A

JEDZE

NIE

SZ

UKULELE
IE
AN
SP

Ł
KO

OK

I
SER

ALE

FAC
EBO

NA

UK
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SP
Z PR OTKAN
IE
ZYJA
CIÓ
ŁKĄ

CZĘŚĆ 1

ETAP 1
Czego potrzebujesz?

Wróć do dwóch poprzednich ćwiczeń i pomyśl o swoim dniu, odpowiadając
na poniższe pytania. Nie spiesz się, daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz.

Co szczególnie cenię w swoim dniu?

Dlaczego?

Co mi sprzyja?

Dlaczego?

osoby, otoczenie, miejsca, sytuacje, stan umysłu

Czy jest coś, co chcę zmienić w swoim dniu?

Dlaczego?

Jakie są moje największe wyzwania w ciągu dnia?

Dlaczego?

9

CZĘŚĆ 2

ETAP 1
1

dzień

Przez kilka kolejnych ćwiczeń będziesz przeprowadzać wywiad z samą
sobą. Jeżeli chcesz, możesz też poprosić kogoś bliskiego, żeby zadawał
Ci pytania i zapisywał Twoje odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

Kiedy byłam dzieckiem, najbardziej lubiłam:

Czego potrzebujesz?

sugerowany
czas wykonania
tej części

Instrukcja obsługi
1. Zamknij oczy i przypomnij sobie, co lubiłaś robić, kiedy byłaś dzieckiem. Jakie
to były czynności, aktywności, zabawy?
2. Wybierz 3 ulubione czynności i narysuj
je poniżej. Możesz nadać im symbole tak,
żebyś wiedziała, o jakie aktywności chodzi.
3. Zastanów się, co szczególnie lubiłaś
w tych rzeczach i wypisz te określenia dookoła.
4. Zastanów się, jak się czułaś, kiedy wykonywałaś te aktywności. Wypisz te uczucia
dookoła.

Przykład
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CZĘŚĆ 2

ETAP 1
Czego potrzebujesz?

Przez kilka kolejnych ćwiczeń będziesz przeprowadzać wywiad z samą
sobą. Jeżeli chcesz, możesz też poprosić kogoś bliskiego, żeby zadawał
Ci pytania i zapisywał Twoje odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

Co mi przychodzi z łatwością?

jakie czynności, aktywności, zadania, sposoby spędzania czasu nie sprawiają mi kłopotu?
co jest w nich przyjemne?

czynności

PRZYKŁAD:
pieczenie ciasta marchewkowego

Instrukcja obsługi

- czas dla mnie
- zapach ciasta rozchodzący się po domu
- obserwowanie jak rośnie w piekarniku

jakie mam z nich korzyści?
- przychodzą do mnie przyjaciółki
- mogę zrobić komuś przyjemność na urodziny
- uczę się organizacji i cierpliwości

1. Zastanów się nad tym, co sprawia
Ci przyjemność? Co lubisz robić? Jakie
aktywności przychodzą Ci z łatwością?
Wpisz je w pierwszą kolumnę.
2. Jeśli udało Ci się zapełnić pierwszą
kolumnę, zastanów się, co jest przyjemnego w tych czynnościach? Wpisz
to w drugą kolumnę na tej samej wysokości, łącząc obie rzeczy strzałką.
3. W trzeciej kolumnie wypisz, jakie masz
korzyści z wykonywania wypisanych czynności. Co Ci one dają?
4. Przejdź do kolejnego pytania i zastanów
się, z czym przychodzą lub mogą przyjść
do Ciebie bliskie Ci osoby, żebyś im pomogła. Przypomnij sobie ostatnie sytuacje,
kiedy ktoś poprosił Cię o pomoc.

Z czym przychodzą do mnie moi przyjaciele, żebym im pomogła?
czynności
PRZYKŁAD:
organizacja imprezy urodzinowej przyjaciółki

co sprawia mi przyjemność w wykonywaniu tej czynności?

5. Wpisz te czynności w pierwszej ko lumnie, a potem odpowiednio w drugiej
kolumnie dopisz, co konkretnie sprawia
Ci przyjemność w wykonywaniu tej czynności.

znalezienie miejsca, zaplanowanie listy gości, dekoracji i jedzenia,
oddelegowanie konkretnych zadań
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CZĘŚĆ 2

ETAP 1
Czego potrzebujesz?

Przez kilka kolejnych ćwiczeń będziesz przeprowadzać wywiad z samą
sobą. Jeżeli chcesz, możesz też poprosić kogoś bliskiego, żeby zadawał
Ci pytania i zapisywał Twoje odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

Instrukcja obsługi

Sytuacja, która była dla mnie wyzwaniem:

1. Zastanów się nad sytuacją, która niedawno była dla Ciebie wyzwaniem i wpisz
jej nazwę w środku wykresu.
2. Zamknij oczy i odtwórz tę sytuację
w myślach.

co było w niej łatwe?

3. Zastanów się nad pytaniami umieszczonymi na wykresie. Wypisz dookoła odpowiedzi, które przychodzą Ci do głowy,
tak jak w przykładzie, tworząc mapę myśli.

co było w niej trudne?
kto/co było dla mnie wsparciem?

4. Jeżeli nie starczy Ci miejsca, użyj drugiej
strony kartki.

Przykład
wpisz nazwę tej sytuacji, która była wyzwaniem

co było w niej trudne?

jak sobie z tym poradziłam?

co było w niej dobre?
czy czegoś mnie to uczy?

wpisz nazwę tej sytuacji, która była wyzwaniem
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CZĘŚĆ 3

ETAP 1
1

dzień

Czego potrzebujesz?

sugerowany
czas wykonania
tej części

Przez kilka kolejnych ćwiczeń będziesz przeprowadzać wywiad z samą
sobą. Jeżeli chcesz, możesz też poprosić kogoś bliskiego, żeby zadawał
Ci pytania i zapisywał Twoje odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

Najlepsza porada, którą kiedykolwiek dostałam, to:

3 osoby, które mnie inspirują
osoba

co mnie w niej inspiruje?

3 osoby, które mają na mnie największy wpływ
czego mnie to uczy?

kto?

na co ma wpływ?

w jaki sposób ma na mnie wpływ?
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CZĘŚĆ 4

ETAP 1
2

dni

Czasem ciężko nam obiektywnie ocenić same siebie i nasze działania,
dlatego dobrze otworzyć się na zdanie innych. To nie tylko okazja
do zebrania informacji na swój temat i nauka przyjmowania ich takimi,
jakimi są, ale też możliwość spędzenia czasu z bliskimi w nieco inny sposób.

x3

sugerowany
czas wykonania
tej części

Instrukcja obsługi
1. Pomyśl o trzech osobach z Twojego
otoczenia, które Cię znają. Najlepiej jeżeli
będą to różne rodzaje znajomości
(np. rodzic, nauczycielka i przyjaciółka).

W czym jestem dobra?
z kim rozmawiałam?

Czego potrzebujesz?

min. 3 rzeczy, w których jestem dobra według tej osoby:

co mnie zaskoczyło w trakcie rozmowy?

2. Umów się z każdą z tych osób na spotkanie prosząc, żeby zastanowiła się,
jakie są Twoje mocne strony.
3. Spotkajcie się i dokładnie spisz rzeczy,
które usłyszysz. Dopytuj, jeżeli czegoś nie
będziesz pewna lub coś Cię zaskoczy.
4. Na koniec zapisz, jak czułaś się podczas
tych rozmów, jakie to dla Ciebie było? Łatwe, trudne, przyjemne, nieprzyjemne?

jak się czułam pytając
o to moich bliskich?
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CZĘŚĆ 5

ETAP 1
1

dzień

Masz czasem wrażenie, że siedzi w Tobie kilka czasem zaprzeczających sobie
osobowości? Nie ma w tym nic dziwnego - każdy z nas ma w środku bardzo
różne cechy. Niektóre z nich lubimy, niektórych wolelibyśmy się pozbyć,
ale najważniejsze, żeby mieć świadomość istnienia ich wszystkich.

Kim jestem?

Czego potrzebujesz?

sugerowany
czas wykonania
tej części

opcjonalnie

Instrukcja obsługi

Opcja w parze:

To ćwiczenie możesz wykonać na 2 sposoby
- indywidualnie lub z kimś w parze.

1. Znajdźcie wygodne miejsce do siedzenia, gdzie nikt nie będzie Wam przeszkadzał. Przygotujcie coś do pisania i stoper.

Opcja pracy indywidualnej:
1. Znajdź wygodne miejsce do siedzenia,
przygotuj coś do pisania, stoper i telefon, na
którym możesz nagrywać głos.
2. Nastaw stoper na trzy minuty i włącz nagrywanie.
3. Po włączeniu stopera przez następne trzy
minuty powtarzaj sobie w głowie pytanie
„Kim jestem?” i na głos odpowiadaj wszystko, co przyjdzie Ci do głowy.

2. Nastawcie stoper na trzy minuty.
3. Po włączeniu stopera przez następne
trzy minuty Twoja partnerka/partner cały
czas zadaje Ci pytanie „Kim jesteś?”, a Ty
na głos odpowiadaj wszystko, co przyjdzie Ci
do głowy.
4. Jeżeli skończą Ci się pomysły, pomyśl
o przedmiotach, abstrakcyjnych rzeczach,
żywiołach. Mów jak najwięcej określeń, nawet tych, które wydają Ci się głupie lub niedorzeczne.

4. Jeżeli skończą Ci się pomysły, pomyśl
5. Po skończeniu czasu wypiszcie wszystkie
o przedmiotach, abstrakcyjnych rzeczach,
żywiołach. Wymień jak najwięcej określeń, określenia, które pamiętacie. Możesz dodać
kolejne, jeśli będziesz miała nowe pomysły.
nawet te, które wydają Ci się głupie lub
niedorzeczne.
6. Po wypisaniu określeń podkreśl 6, które są
dla Ciebie najważniejsze i chcesz je zabrać
5. Po skończeniu czasu odtwórz nagranie
w swoją dalszą podróż.
i wypisz wszystkie wypowiedziane określenia. Możesz dodać kolejne, jeśli będziesz
7. Odwróćcie role i teraz Ty zadaj tej osobie
miała nowe pomysły.
pytanie „Kim jesteś?”, zapiszcie jej odpowiedzi. Niech Twój partnerka/partner też wy6. Po wypisaniu określeń podkreśl 6, które są
bierze 6 określeń, które chciałby/chciałaby
dla Ciebie najważniejsze i chcesz je zabrać
ze sobą zabrać.
w swoją dalszą podróż.

Przykład
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CZĘŚĆ 5

ETAP 1
Czego potrzebujesz?

Masz czasem wrażenie, że siedzi w Tobie kilka czasem zaprzeczających
sobie osobowości? Nie ma w tym nic dziwnego - każdy z nas ma w środku
bardzo różne cechy. Niektóre z nich lubimy, niektórych wolelibyśmy się
pozbyć, ale najważniejsze, żeby mieć świadomość istnienia ich wszystkich.

Mój zespół to:

Instrukcja obsługi
1. Teraz nadaj formę sześciu określeniom,
które wybrałaś w poprzednim ćwiczeniu narysuj ich karykatury i nadaj im śmieszne
imiona, w których też pojawi się cecha danej postaci. Niech każda z tych osób będzie bohaterem Twojej przygody. Narysuj
jak najwięcej szczegółów, które scharakteryzują tę osobę.
2. Jeśli masz na to ochotę, opowiedz
mamie, tacie, przyjaciółce czy siostrze
o swoich postaciach. Możesz śmiało opowiedzieć więcej o swoich osobach, niż
udało Ci się narysować. Daj się ponieść
wyobraźni!

Przykład
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CZĘŚĆ 6

ETAP 1
1
sugerowany
czas wykonania
tej części

Przed Tobą ostatnie ćwiczenie na etapie KIM JESTEM.
Po tygodniu mocnego doświadczania siebie i zadawania sobie ważnych
pytań, jesteś gotowa na stworzenie Mapy Siebie. Będzie to mapa lądów,
które do tej pory odkryłaś, Twoich doświadczeń, zasobów, rzeczy, które Cię
wspierają i wyzwań, które pojawiają się na Twojej drodze. Pamiętaj o tym,
że mapa będzie powiększała się przez całe Twoje życie i to od Ciebie zależy, jakie nowe tereny odkryjesz i w którą stronę zdecydujesz się pójść. Ale
o tym będziemy mówić więcej na kolejnym etapie naszej podróży.

Instrukcja obsługi
1. Wykonaj to ćwiczenie powoli i z uwagą.
Daj sobie na nie dużo czasu. Możesz robić
też przerwy i wracać do niego po kilku
dniach.

skorzystać
z części

skorzystać
z części

i części

i części

SCYZORYK

SŁOŃCE

jakie mam zasoby,
mocne strony,
co potrafię,
w czym jestem dobra?

co i kto mi sprzyja?
co i kto jest moim wsparciem?

skorzystać
z części

KOMPAS

skorzystać
z części

Czego potrzebujesz?

ZESPÓŁ

jakie jest moje motto,
ważne dla mnie rzeczy, porady,
co wyznacza mi kierunek?

2. Wydrukuj 4 następne strony Narzędziownika Zmapuj Siebie i sklej je odpowiednimi krawędziami. To będzie Twoja
Mapa Siebie.
2. Przygotuj post-ity. Najlepiej byłoby, gdybyś przygotowała karteczki w 7 różnych
kolorach.
3. Przeczytaj wszystkie kategorie pytań,
każdej z nich nadaj jeden kolor post-itów
i pisz tylko jedną odpowiedź na jednej karteczce.
4. Odpowiadając na pytania korzystaj
z poprzednich ćwiczeń, które robiłaś przez
ostatni tydzień.

jakie mam w sobie role?
jaki zespół osób
mam w sobie?

tu wpisz swoje imię

SZCZYTY
co jest dla mnie wyzwaniem?
co jest dla mnie trudne?

OAZA
co mi sprawia przyjemność?
co lubię robić?
kiedy czuję sie dobrze?

skorzystać
z części

POMOC
co mi pomaga radzić
sobie z wyzwaniami?
jakie mam strategie
na radzenie sobie z nimi?

i części

skorzystać
z części
i części

skorzystać
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SCYZORYK
jakie mam zasoby,
mocne strony,
co potrafię,
w czym jestem dobra?

KOMPAS
jakie jest moje motto,
ważne dla mnie rzeczy, porady,
co wyznacza mi kierunek?

SŁOŃCE
co i kto mi sprzyja?
co i kto jest moim wsparciem?

ZESPÓŁ
jakie mam w sobie role?
jaki zespół osób
mam w sobie?

tu wpisz swoje imię

SZCZYTY
co jest dla mnie wyzwaniem?
co jest dla mnie trudne?

POMOC
co mi pomaga radzić
sobie z wyzwaniami?
jakie mam strategie
na radzenie sobie z nimi?

OAZA
co mi sprawia przyjemność?
co lubię robić?
kiedy czuję się dobrze?

Cześć!
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i mimo tego, że zna-

Nagle odkryłyśmy bardzo

i siły siostrzeństwa, kontekjako o integralną całość,

szkoły i decydowania o

naszego czasu lice-

i powoli odkrywać, że

je w podejmowaniu de-

Stworzyłyśmy plan działań,
projektu, które polegały

Liceum Ogólnokształcącez dziewczy-

Dzięki wsparciu tych wszystkich wspaniałych i odważnych dziewczyn przygotowałyśmy
Narzędziownik, który masz w rękach i o którym niżej parę słów.

2

Paulina Anna Galanciak,
Paulina Łoś

