


Umiejętność rozumienia pozycji, roli i obowiązków członka PM/RM (4)

OPIS: 
Umiejętność rozumienia pozycji, roli i obowiązków członka PM/RM pomoże ich członkom rozumieć działania stojące przed 

MR/PM i adekwatnie do możliwości młodzieży realizować zadania. Umożliwi członkowi MR/PM pełną identyfikację z pełnioną 

rolą i adekwatne do niej działanie. 

WIEDZA:
● Zna podstawowe narzędzia diagnozowania

● Zna swoją rolę w zespole PM/RM
● Zna zasady i reguły (statut) funkcjonowania RM/MP

UMIEJĘTNOŚCI:
● Potrafi samodzielnie zdiagnozować, jakim jest typem / członkiem grupy.
● Potrafi dostosować rolę w Radzie Młodzieżowej/PM do swojego typu.
● Potrafi  wybrać działalność w RM dostosowaną do  swoich potrzeb, tak aby działał w oparciu o własną motywację.
● Potrafi zastosować w działalności podstawowe zasady i reguły (statut) funkcjonowania rady

● Potrafi wybrać, dla siebie i innych, takie zadania, które są zgodne z rolą członka Rady, a jednocześnie są zgodne z 

potrzebami i zainteresowaniami członka Rady Młodzieżowej (RM) / Młodzieżowego Parlamentu (MP)

POSTAWY: 
● Stara się nawiązać relację z każdym z członków MR/PM
● Szanuje i docenia różnorodność osób i poglądów w MR/PM
● Odpowiedzialnie podejmuje i wykonuje zadania członka MR/PM



GOALS OF THE BLOCK 
(What specifically do we 
want to achieve with the 
block)

Przygotowanie uczestników do rozumienia pozycji, roli i obowiązków członka PM/RM i działania zgodnie z nimi poprzez:

● poznanie przez uczestników roli członka MR/PM,
● poznanie własnych uwarunkowań pełnienia roli członka MR/PM,
● poznanie zapisów statutu MR/PM i ich roli w jej działaniach,
● poznanie preferowanych sposobów uczestnictwa MR/PM w życiu publicznym.

MATERIAL 
(that will be necessary 
to prepare the block) 

Zestaw stwierdzeń o liderstwie do przedyskutowania w parach

Materiał pomocniczy nr 1 Czym jest liderstwo a czym nie jest
Komputer z Internetem dla każdego uczestnika (do wykonania indywidualnego testu) 
lub wydrukowane dla każdego test i matryca do zliczania i analizy wyników oraz charakterystyki osobowości.
Statut tej MR/PM, którego członkami są uczestnicy lub przykładowy statut innych MR/PM, podzielony na kilka tematycznych 
części, które są wydrukowane w 2-3 egzemplarzach każda.
Papier flipchartowy + flamastry na każdy stolik
Materiał pomocniczy nr 2  Drabina partycypacji wg Harta

Test 16 osobowości
https://www.16personalities.com/sk/bezplatny-test-osobnosti - wersja słowacka
https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci - wersja polska
https://www.emiero.sk/  (również w wersji angielskiej, czeskiej, węgierskiej i fińskiej)

Typy osobowości
http://www.psychotest.sk/index.php?test=test_osobnosti 
https://www.kvizy.eu/osobnostne-testy/online-eq-testy/mbti-test-osobnosti

Umiejętność rozumienia pozycji, roli i obowiązków członka PM/RM 



LENGTH IN MINUTES 
(how much time will be 
necessary for the block)

15 min.+30 min.+40 min.+45 min. = 130 min.

SUMMARY 
(list od individual 
activities)

● Dyskusja o liderstwie

● Mamy różne zasoby – test

● World cafe  - statut MP/RM

● Scenki „Drabina partycypacji”

Umiejętność rozumienia pozycji, roli i obowiązków członka PM/RM 



Energizer
A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the finished block knows how to train others according to it. 

~ 15  min. Energizer

cel ● Sformułowanie przez uczestników własnych opinii nt. roli lidera i przedyskutowanie ich
● Lepsze poznanie się uczestników

materiały / 
przygotowanie

Zestaw stwierdzeń o liderstwie do przedyskutowania w parach
Materiał pomocniczy nr 1 - Czym jest, a czym nie jest liderstwo

Aktywności Dyskusja o liderstwie 
Uczestnicy są podzieleni na 2 grupy i tworzą 2 koła o równej liczbie uczestników - jedno wewnętrzne, a drugie zewnętrzne. Oba koła 
wirują jednocześnie w przeciwnych kierunkach, a na polecenie prowadzącego zatrzymują się. Każdy uczestnik zewnętrznego kręgu 
zatrzyma się twarzą w twarz z jednym uczestnikiem wewnętrznego kręgu - utworzą pary. 
Prowadzący czyta jedno stwierdzenie i daje 60 sekund na dyskusję w parach nad nim. Po minucie kręgi znów zaczynają się kręcić i 
czynność jest powtarzana z kolejnymi  stwierdzeniami.

Stwierdzenia podlegające dyskusji w parach:
Człowiek musi urodzić się liderem, nie może nim zostać z zewnętrznych powodów.
Bycie liderem oznacza bycie numerem 1.
Niektórzy ludzie są liderami, inni są wykonawcami.
Na czele organizacji stoi jeden lider i cały czas nią kieruje.
Mogę zostać liderem, gdy zdobędę kilka umiejętności lub przeczytam wystarczającą liczbę książek.



Energizer
A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the finished block knows how to train others according to it. 

~ 15  min. Energizer

Aktywności Liderzy są tam, gdzie coś się dzieje. Inni ludzie są bierni, apatyczni i bez opinii.

Liderem może być tylko osoba z charyzmą.

Bycie liderem oznacza dawanie ludziom robienia tego, czego oczekuje od nich lider.

Rozwijanie umiejętności przywódczych to osobista podróż.

Bycie liderem wypływa z wnętrza osoby.

Bycie liderem jest częścią człowieczeństwa.

Lider zazwyczaj szuka nas tak, jak my znajdujemy lidera.

Wszyscy jesteśmy liderami i wykonawcami.

Liderstwem można się dzielić 

podsumowanie Prowadzący pyta, jakie stwierdzenia były dla uczestników szczególnie kontrowersyjne i dlaczego. 

Po dyskusji Prowadzący wyjaśnia, że na wiele z tych pytań nie ma jednej właściwej odpowiedzi - odpowiedź może zależeć np. od 
przyjętego stylu liderstwa. Jest wiele różnych definicji liderstwa i warto znać je, znać własne zasoby, grupę, z którą się pracuje i świadomie 
wybrać styl pasujący do tych elementów. Udostępnia Materiał pomocniczy nr 1, prosi o przeczytanie i opinie.
Wyjaśnia, że każdemu członkowi MR/PM umiejętności liderskie są potrzebne.



PROFIL OSOBISTY – ZASOBY WAŻNE W DZIAŁANIU MR/PM

~ 30  min PROFIL OSOBISTY – ZASOBY WAŻNE W DZIAŁANIU MR/PM

cel ● Rozpoznanie przez uczestników własnych cech osobowości sprzyjających i utrudniających pracę w zespole (MR/PM).
● Sformułowanie wniosków wynikających z tej wiedzy dla pracy zespołu członków MR/PM

materiały / 
przygotowanie

● Komputer z Internetem dla każdego uczestnika (do wykonania indywidualnego testu) 
lub wydrukowane dla każdego test i matryca do zliczania i analizy wyników oraz charakterystyki osobowości.

● Test 16 osobowości / test osobowości
https://www.16personalities.com/sk/bezplatny-test-osobnosti 
https://www.emiero.sk/  (również w wersji angielskiej) 

● Typy osobowości
http://www.psychotest.sk/index.php?test=test_osobnosti 
https://www.kvizy.eu/osobnostne-testy/online-eq-testy/mbti-test-osobnosti 

Aktywności Mamy różne zasoby - test
Działalność zespołowa jest oparta na różnorodności ludzi, ich cech, charakterów. Mamy możliwości wykonania różnego rodzaju testów 
psychologicznych w celu sprawdzenia cech swojej osobowości, co warto świadomie wykorzystać w swojej działalności w MR/PM.

Prowadzący zachęci uczestników do wykonania wybranego przez niego testu (wszyscy wykonują ten sam), za pomocą którego mogą 
zweryfikować swoje osobiste uwarunkowania, poznać zasoby i ograniczenia.



PROFIL OSOBISTY – ZASOBY WAŻNE W DZIAŁANIU MR/PM

~ 30  min PROFIL OSOBISTY – ZASOBY WAŻNE W DZIAŁANIU MR/PM

Aktywności Po wykonaniu testu i poznaniu wyników i charakterystyki osobowości, prowadzący prosi uczestników, aby każdy odpowiedział sobie 
na następujące pytania:

● Jakiego typu jest moja osobowość?
● Jak wykonuję swoje zadania?
● Co jest moją mocną, a co słabą stroną?
● Jeśli są w grupie osoby z podobnymi wynikami (typami osobowości), mogą wspólnie opracować odpowiedzi.
● Uczestnicy wypowiadają się, jednocześnie krótko prezentując swoje typy osobowości. Te typy, których nikt nie reprezentuje są 

przedstawiane przez prowadzącego.

podsumowanie Dyskusja: 
czy taka różnorodność typów osobowości (mocnych i słabych stron) sprzyja pracy zespołowej, dlaczego?

Prowadzący podsumowuje: różnorodność zespołu jest jego siłą, bo te typy uzupełniają się. Jaki z tego wniosek do tworzenia zespołów 
zadaniowych, przydzielania prac?



STATUT RM/PM - zrozumienie reguł

~ 40  min STATUT RM/PM - zrozumienie reguł

cel ● Poznanie przez uczestników zapisów statutu ich MR/PM i ich znaczenia w codziennym działaniu.

materiały / 
przygotowanie

● Statut tej MR/PM, którego członkami są uczestnicy lub przykładowy statut innych RM/PM, podzielony na kilka tematycznych 
części, które są wydrukowane w 2-3 egzemplarzach każda.

● Papier flipchartowy + flamastry na każdy stolik
● Stoliki – taka liczba, jaka jest liczba fragmentów statutu



STATUT RM/PM - zrozumienie reguł

~ 40  min STATUT RM/PM - zrozumienie reguł

aktywności World cafe  - Statut

Ustawione stoliki typu „w kawiarni” w liczbie odpowiadającej liczbie części, na które podzielono statut. Przy każdym stoliku siedzi jeden 

uczestnik – opiekun tego stolika, a na stoliku leżą kartki z wydrukowanym jednym fragmentem statutu. Reszta uczestników jest podzielona 

na małe grupy - tyle, ile jest stolików. 

Na znak każda grupa przy innym stoliku zaczyna poznawać inny fragment statutu – formułuje komentarze, pytania itp., które opiekun 

stolika zapisuje na plakacie. Po 10 minutach grupy zmieniają stoliki (opiekunowie zostają) i zapoznają się z kolejnym fragmentem statutu. 

Czytają tez uwagi poprzedniej grupy i dodają swoje. I tak dalej, aż każda grupa „przejdzie” przez wszystkie stoliki. Rundy trwają coraz 

krócej, bo coraz mniej rzeczy jest do dopisania.

podsumowanie Prowadzący pyta jak przebiegła dyskusja, opiekunowie prezentują  wnioski, pytania, refleksje.

Prowadzący sprawdza, czy dobrze zostały zrozumiane poszczególne artykuły statutu, normy, zasady RM/MP.

Pyta, dlaczego ważne jest, aby mieć reguły?



Drabina partycypacji według  Rogera A. Harta

~ 45 min Drabina partycypacji według  Rogera A. Harta

cel ● Poznanie przez uczestników sposobów uczestnictwa w życiu społecznym
● Sformułowanie wniosków dotyczących udziału ciał przedstawicielskich (MR/PM) w działaniach publicznych

materiały / 
przygotowanie

● Materiał pomocniczy nr 2. Drabina partycypacji według  Rogera A. Harta – pocięty na kawałki – każdy „szczebel” osobno
● Prezentacja lub plakat ze „szczeblami” drabiny partycypacji R. A. Harta

Aktywności Scenki „drabina partycypacji”

Prowadzący prezentuje „szczeble” partycypacji z drabiny R. A. Harta.

Następnie dzieli uczestników na 8 grup.

Każda grupa otrzymuje opis jednego szczebla drabiny partycypacji. Uczestnicy nie wiedzą, kto co dostał
Rolą grupy jest takie opracowanie i przedstawienie scenki, w której zaprezentowany jest otrzymany „szczebel” partycypacji, aby inne grupy 

mogły odgadnąć, o jaki  rodzaj uczestnictwa chodzi.

podsumowanie Prowadzący pyta uczestników:

● z którymi szczeblami uczestnictwa mieli dotychczas do czynienia? Czy to było dobre, czy złe doświadczenie, dlaczego?

● Jakie sposoby uczestnictwa powinna preferować MR/PM? W jakich sytuacjach?



Materiały pomocnicze

Materiał pomocniczy nr 1.

Czym przywództwo jest / czym nie jest
źródło: https://www.lollydaskal.com/leadership/what-leadership-is-not/

Liderzy nie rodzą się. 

Przywództwo to zestaw umiejętności, których można się nauczyć poprzez szkolenie, percepcję, praktykę 
i doświadczenie zdobywane w czasie. Uczenie się przywództwa to aktywność na całe życie. Dobrzy 
liderzy poszukują możliwości rozwoju, które pomogą im zdobyć nowe umiejętności.

Przywództwo nie dotyczy ciebie. 
Chodzi o obserwujących Cię, o Twoich pracowników, o Twój zespół. Najlepsi liderzy niemal całą swoją 
energię poświęcają na inspirowanie i wzmacnianie innych. Dbanie o swoich ludzi to duża część bycia 
liderem.

W przywództwie nie chodzi o władzę. 
Przywództwo naturalnie wiąże się z władzą, ale kierowanie ludźmi z charakterem i wzbudzanie zaufania 
nie jest zgodne z koncentracją przede wszystkim na zdobywaniu i używaniu władzy. Najpotężniejsi 
przywódcy to ci, którzy zdobywają zaufanie i pozostają godni zaufania.

Przywództwo nie polega na mówieniu i kontrolowaniu. 
Przywództwo zawsze będzie polegało na mówieniu ludziom, co należy zrobić. Ale najlepszym sposobem, 
aby to osiągnąć, jest pomaganie innym w ustaleniu, co należy zrobić samodzielnie. Chodzi o 
prowadzenie, mentoring i coaching, a nie mówienie, kontrolowanie i mikrozarządzanie.

https://www.lollydaskal.com/leadership/what-leadership-is-not/


Materiały pomocnicze

Materiał pomocniczy nr 1.

Przywództwo nie polega na robieniu wszystkiego samemu. 
Najlepsi liderzy wiedzą, że nie mogą osiągnąć swoich celów w pojedynkę — potrzebują 
właściwych ludzi, którzy robią właściwe rzeczy. Przywództwo oznacza delegowanie zadań 
na właściwych ludzi, aby dobrze wykonali pracę.

Przywództwo nie polega na komunikowaniu się. 
Wielcy liderzy są prawie zawsze świetnymi komunikatorami, ale co ważniejsze, są 
świetnymi słuchaczami. Nie przerywają ani nie rozmawiają z innymi, więcej słuchają niż 
mówią i wiedzą, że najbardziej podstawową ze wszystkich ludzkich potrzeb jest potrzeba 
zrozumienia i bycia zrozumianym. Najlepszym sposobem na zrozumienie ludzi jest ich 
wysłuchanie.

Przywództwo nie polega na tym, by zawsze czuć się pewnie. 
Podobnie jak wszyscy inni, przywódcy nie zawsze mają pewność siebie — mają 
niepewność i wątpliwości, tak jak my wszyscy. Niektórzy myślą o niepewności jako o 
czymś, co można ukryć lub blefować, udając, że jej nie ma, ale liderzy są najsilniejsi, gdy 
wykazują przejrzystość i bezbronność – cechy, które równają się prawdzie i odwadze. 
Może nie są wygodne, ale z pewnością nie są słabością.

Przywództwo nie polega na posiadaniu wszystkich odpowiedzi. 
Pociesza nas myśl, że lider wie wszystko, ale najprawdziwsi liderzy łączą ludzi, aby znaleźć 
odpowiedzi poprzez współpracę.



Materiały pomocnicze

Materiał pomocniczy nr 1.

Przywództwo nie polega na poniżaniu innych. 
Nie musisz daleko szukać, aby znaleźć kogoś, kto ma władzę, mówiącego do ludzi, którzy 
ciężko pracują, nie szanując ludzi, którzy popełniają błędy, a nawet wnosząc rasizm i inne 
uprzedzenia do ich interakcji z innymi. Takie zachowanie nigdy nie jest akceptowalne; jest 
niegodne każdego, kto chce być znany jako przywódca. Przywództwo zawsze będzie 
skoncentrowane na traktowaniu innych z szacunkiem. Liderzy nie zrażają się; zachęcają.

Przywództwo nie polega na przyjmowaniu kredytu. 
Odnoszący sukcesy liderzy wiedzą, że nic nie można osiągnąć samodzielnie; rzeczy dzieją 
się, gdy grupa ludzi spotyka się, aby coś zadziałało. Liderzy powinni wziąć na siebie trochę 
więcej niż swoją część winy, gdy coś pójdzie nie tak, i trochę mniej niż ich część uznania, 
gdy coś pójdzie dobrze.

Przywództwo nie polega na odwróceniu osobistej odpowiedzialności. 
Przywództwo nie uchyla odpowiedzialności – jeśli już, to ją zwiększa. Jeśli tak ma być, to 
zależy ode mnie. Moment, w którym bierzesz na siebie odpowiedzialność, to moment, w 
którym objąłeś przywództwo.

Przewodzenie od wewnątrz. 
Jest wiele rzeczy, którymi nie jest przywództwo i wiele rzeczy, którymi jest przywództwo. 
Od nas zależy, czy staniemy się liderem, który dobrze je dobiera. 



Materiały pomocnicze

Materiał pomocniczy nr 2

Drabina partycypacji według  Rogera A. HARTA 

MANIPULACJA

Działania prowadzone przez dorosłych, w które zaangażowani są młodzi ludzie, jak im powiedziano, bez zrozumienia 

ich znaczenia. Młodzi ludzie są wciągani do różnych „komisji”, „drużyn” pod pretekstem ich udziału. W 

rzeczywistości w tym procesie dorośli i władze gminy / miasta pouczają ich i kierują nimi, jak powinni się 

zachowywać lub jak powinni wyrażać swoje potrzeby. Przykładem takiego podejścia mogłoby być powołanie forum 

młodzieżowego, które nie ma mocy ustawodawczej i służy przedstawicielom gminy do przekonywania swoich 

członków o słuszności ich decyzji i zasłaniania się stwierdzeniem „byłeś członkiem komisji". Nie są akceptowane 

żadne propozycje ze strony młodzieży.

DEKORACJA

Wykorzystywanie młodzieży jako dekoracji przy różnych okazjach, podczas których  samorząd stara się wykreować 

własny wizerunek, który dba o jakość życia młodych ludzi. W rzeczywistości jednak nie podejmuje żadnych 

systematycznych działań, aby go spełnić. Przykładem jest wykorzystanie przedstawicieli Parlamentu Młodzieży, 

których zaprasza na oficjalne spotkania miast partnerskich, na których prezentowana jest polityka młodzieżowa. 

Młodzi ludzie rozumieją znaczenie działań, ale nie są w żaden sposób w nie zaangażowani.



Materiały pomocnicze

Materiał pomocniczy nr 2

Drabina partycypacji według  Rogera A. HARTA 

TOKENIZM (znakowanie)

Informowanie młodych ludzi o ich prawach, obowiązkach i możliwościach. Niestety przepływ informacji jest 

jednokierunkowy - od władz do młodzieży i nie stwarza młodym ludziom możliwości wyrażania opinii czy 

komentowania decyzji społeczności. Klasycznym przykładem jest informowanie za pośrednictwem publicznych 

tablic o nowych planowanych projektach gminy / miasta bez możliwości realnego wpływu na wynik. Albo 

decyzja gminy o budowie boiska sportowego w przekonaniu, że młodzi ludzie rzadko uprawiają sport, ale bez 

możliwości komentowania lub wpływania na tę propozycję przez młodych ludzi.

KONSULTACJA

Przykładem takiego stopnia uczestnictwa jest zaproszenie samorządu do zgłaszania  uwag w sprawie  nowych 

propozycji. Konsultacje są nadal uważane za niższą formę uczestnictwa, ponieważ obywatele nie mogą 

wpływać na to, co będzie się działo z wynikami konsultacji. Stopień powagi  i uczestnictwo na tym poziomie są 

mierzone ilościowo - ile osób odpowiedziało na ankietę, ile przybyło na publiczną debatę,  spotkania itp. W 

rezultacie często obywatele „uczestniczą w partycypacji”, a dalsze kroki są poza ich zasięgiem.



Materiały pomocnicze

Materiał pomocniczy nr 2

Drabina partycypacji według  Rogera A. HARTA 

KONSULTACJE I INFORMACJE

Samorząd zaprasza  młodych ludzi do opiniowania swoich nowych propozycji. Po konsultacjach informuje młodych 

ludzi, w jaki sposób ich poglądy i zalecenia zostały uwzględnione w nowych politykach i decyzjach. W ten sposób 

młodzi ludzie wiedzą, w jaki sposób ich sugestie zostaną wykorzystane i zastosowane.

PRZYGOTOWANE PRZEZ DOROSŁYCH  A MŁODZI LUDZIE WSPÓŁDECYDUJĄ 

Jest to najwyższy poziom i  formą uczestnictwa, jaką samorząd może zaoferować młodym ludziom w odniesieniu 

do swoich planów i propozycji. Młodzi ludzie są nie tylko konsultowani i informowani o tym, w jaki sposób ich 

poglądy będą brane pod uwagę, ale także dostępne są odpowiednie narzędzia umożliwiające młodym ludziom 

współdecydowanie o pojedynczych  propozycjach. Współdecydowanie może przybierać różne formy - poprzez 

oficjalnych przedstawicieli młodzieży (jeśli wcześniej odbywały się rzeczywiste konsultacje), w drodze 

referendum, za pośrednictwem klubów i ośrodków młodzieżowych itp.
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INICJOWANIE I PROWADZENIE PRZEZ MŁODZIEŻ

Ten etap obejmuje działania, które są wymyślane, przygotowywane i prowadzone przez samą młodzież bez udziału 

samorządu. Skala tego typu działalności jest duża, choć zaangażowanie samorządów jest minimalne, ale mogą to być 

nawet działania ukierunkowane na politykę samorządową. Niemniej jednak jest to wysoki stopień partycypacji, gdyż 

zakłada wysoki poziom zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi, umiejętność organizowania i prowadzenia działań 

na rzecz poprawy życia publicznego, a tym samym dużego zainteresowania sprawami publicznymi.

INICJOWANE PRZEZ MŁODYCH LUDZI i WSPÓŁDECYDOWANIE Z DOROSŁYMI

Najwyższy stopień partycypacji zakłada dużą aktywność młodych ludzi w komunikacji z samorządem, ich zainteresowanie 

wydarzeniami społecznymi, a jednocześnie umiejętność wspólnego proponowania rozwiązań z przedstawicielami 

samorządów. Takie podejście może oznaczać propozycję grupy młodych ludzi na zmiany w funkcjonowaniu samorządu lub 

propozycję poprawy jakości życia młodych ludzi i jednocześnie ich zainteresowanie  podjęcie  współodpowiedzialności za 

podejmowanie decyzji  i realizacji działań. Gminy często oczekują takiego poziomu uczestnictwa od młodych ludzi, nie 

zdając sobie sprawy, że jest to najwyższa forma partycypacji, do której młodzi ludzie muszą być  zostać  prowadzeni  i 

która nie pojawia się przypadkowo lub spontanicznie.


