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1. Informacje o module szkoleniowym 

 

 
Temat: zamknięcie cyklu współpracy z wolontariuszem/ką 
Zakres: społeczno-edukacyjny 
Grupa docelowa: tutorzy średnio i długookresowych wolontariuszy (min. 6 miesięcy) 
Organizacja: 6-15 uczestników, czas trwania – 2 do 2,5 dnia.  
Cele: tutorzy potrafią przygotować wolontariuszy do tworzenia i różnych narzędzi 
dokumentujących nabyte kompetencje. 
 

 

 

 

 

 
    Spotkanie wolontariuszy w Centre Val de Loire – 18/04/2018 - Orléans 

    Warsztat dotyczący kompetencji nabytych podczas wolontariatu 
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2. Prezentacja modułu szkoleniowego 

 

 

Przede wszystkim chcemy wskazać na znaczenie grupy na tym etapie procesu. W istocie 

grupa będzie:  

- Pomagać wolontariuszom w dzieleniu się swoją perspektywą i konfrotowaniu jej z 

innymi; 

- Dać możliwość opisania swoich doświadczeń przez innymi 

- Pozwolić na przejście od doświadczenia indywidualnego do grupowego.  

 

2.1. Cele modułu szkoleniowego 

 

Główną ideą było stworzenie modułu szkoleniowego, który byłby łatwy w użyciu dla 

tutorów, aby mogli zamknąć proces świadczenia pracy wolontariackiej i wesprzeć 

wolontariuszy w ich przyszłych działaniach. Program podzielony jest na trzy części, 

koncentrujące się na poszczególnych zagadnieniach: 

 

� Zaangażowanie: powiązanie doświadczeń biograficznych z zaangażowaniem w 

wolontariat, aby uświadomić uczestnikom znaczenie nie-certyfikowanych 

umiejętności. 

 

� Komunikacja: połączenie umiejętności nabywanych w trakcie wolontariatu i 

kompetencji komunikacyjnych w celu upowszechniania wiedzy.  

 

� Sieciowanie: stworzenie połączenia pomiędzy wykonaną pracą, certyfikacją, 

innymi zagadnieniami ważnymi dla wolontariuszy a zasobami udostępnianymi 

przez organizacje i osoby z otoczenia dla wdrożenia przyszłych działań. 

 

2.2.  Projekt VOYCE  

 

Moduł szkoleniowy jest jednym z najważniejszych rezultatów projektu VOYCE, 

współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt 

rozpoczął się we wrześniu 2016 i zakończy się we wrześniu 2018. 

Projekt jest wdrażany przez partnerstwo ośmiu organizacji, działających w pięciu krajach 

członkowskich EU: 

• Włochy: CESV – Centrum Wolontariatu (koordynator), CPIA3 Rzym – publiczny ośrodek 
kształcenia dorosłych. 

• Francja CEMEA Centre i CEMEA National Association: dwie organizacje z długim 
doświadczeniem w szkoleniu osób związanych z edukacją, działające w oparciu o aktywną 
edukację i promujące w swojej działalności komplementarność edukacji formalnej, 
nieformalnej i pozaformalnej. 
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• Hiszpania: Fundacja Docete Omnes – ośrodek szkolenia zawodowego dla osób zagrożonych 
wykluczeniem, Cibervoluntarios – stowarzyszenie wolontariuszy specjalizujących się w 
narzędziach ICT. 

• Polska: Era Ewaluacji – podmiot specjalizujący się w ewaluacji i badaniach nad edukacją 
formalną, nieformalną i pozaformalną. 

• Portugalia: Clube Intercultural Europeu i Instituto Principe Real (IPR) – organizacja 
prowadząca działania pomocowe i szkoleniowe dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem. 

 

Projekt VOYCE dotyczy walidacji kompetencji nabywanych przez młodych wolontariuszy. 

Cele projektu: 

• Stworzenie praktycznych i innowacyjnych narzędzi do walidacji kompetencji nabywanych 
przez młodych wolontariuszy. 

• Promocja użycia takich narzędzi wśród organizatorów młodzieżowego wolontariatu i w 
instytucjach publicznych. 

• Wspieranie nawiązania kontaktu pomiędzy wolontariuszami a ich potencjalnymi 
pracodawcami. 

Grupami docelowymi są: 

• Młodzi wolontariusze zainteresowani walidacją nabytych kompetencji. 

• Organizatorzy młodzieżowego wolontariatu, a w szczególności organizacje podejmujące się 
walidacji i certyfikacji kompetencji. 

• Instytucje publiczne odpowiedzialne za planowanie i wdrażanie polityk edukacyjnych. 

• Firmy rekrutujące młodych ludzi. 

Oczekiwane efekty: 

• Przygotowanie innowacyjnych narzędzi do walidacji kompetencji nabytych poprzez 
działalność wolontariacką. 

• Wspomaganie wchodzenia młodych wolontariuszy na rynek pracy. 

• Szkolenie młodych wolontariuszy z wykorzystania narzędzi. 

• Popularyzacja narzędzi i doświadczeń projektu wśród wszystkich potencjalnie 
zainteresowanych podmiotów: instytucji publicznych, firm, NGO-sów, wolontariuszy. 

 

W ramach projektu powstały następujące publikacje i materiały edukacyjne: 

• Raport dotyczący  procesu walidacji kompetencji nabywanych w trakcie wolontariatu 
w poszczególnych krajach 

• Podręcznik do walidacji kompetencji 

• Interaktywna platforma do walidacji kompetencji online 

• Przewodnik dla mentorów 

• Moduł szkoleniowy “Kompetencje w działaniu”  

Dwa międzynarodowe szkolenia dla grup 25 młodych wolontariuszy ze wszystkich krajów 

reprezentowanych w projekcie. Każde ze szkoleń będzie trwało pięć dni. 

• Szkolenie z walidacji uczenia się 

• Szkolenie z rozwijania kompetencji. 
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Na końcu zostanie zorganizowanych pięć spotkań upowszechniających – dwa 

międzynarodowe i trzy krajowe. Udział w nich weźmie grupa młodych ludzi, wolontariuszy, 

przedstawicieli organizacji, instytucji edukacyjnych itd.   
 

 

2.3. Definicje 

 

Poniżej przedstawimy definicje kluczowych pojęć w trzech obszarach, których dotyczy 

szkolenie. 

 

Kariera życiowa wolontariusza/ki (Volunteer’s life course): doświadczenia przed 

rozpoczęciem wolontariatu kształtują postawy. Wolontariusz/ka powinien/nna potrafić 

wyrazić swoje osobiste cele przed rozpoczęciem wolontariatu, gdyż jest to konieczne dla 

przygotowania samooceny, związanej z jego/jej przyszłymi działaniami, związanymi z 

zaangażowaniem w działalność ochotniczą, naukę czy pracę.   

Samoocena opiera się na narzędziach opisanych w O2, O3 i O4 (zobacz rozdział 2.2) i jest 

realizowana w dialogicznej relacji pomiędzy wolontariuszem/ką, tutorem i innymi 

ochotnikami. 

 

Koncepcja „wiedzieć-jak-być” („Know-how-to-be” concept) odnosi się do samorozwoju i 

faktu, że każda osoba ma swoje szczególne doświadczenia biograficzne, zdolności i 

umiejętności. Chcemy zaproponować warsztat, podczas którego każdy może znaleźć 

optymalny sposób na wyrażenie swoich osobistych uzdolnień i indywidualnej ścieżki. 

 

Kompetencje: chcielibyśmy podkreślić, że nie rozwijamy kompetencji po to, aby „sprzedać” 

doświadczenia wolontariuszy/ek na rynku pracy. Przeciwnie, skupiamy się na świadomości i 

zdolności wolontariuszy/ek do wypracowania aktywnej, nastawionej na przyszłość postawy, 

która ułatwi im identyfikację własnych celów. 

 

Budowanie sieci odnosi się do relacji, które wolontariusz/ka może mieć z organizacją. Dla 

przykładu: 

- sieć wspomagająca implementację doświadczeń związanych z odbywaniem wolontariatu: 

zamieszkiwanie, aktywności społeczne, specjalistyczne warsztaty, kursy językowe itp. 

- sieć związana z zaangażowaniem po zakończeniu wolontariatu: uczelnie, pracodawcy, 

pośrednicy pracy, inne organizacje itp. 
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3. Zarys aktywności i kompetencji tutora/ki 

Tutor/ka powinien/na: 

- Zapewnić spokojną I bezpieczną atmosferę oraz odpowiednią dynamikę pracy grupy. 

- Wyjaśnić cele i metody szkolenia. 

- Wspomagać w identyfikacji wspólnych elementów doświadczeń wolontariusza/ki i 

innych członków grupy. 

- Wspierać wolontariusza/kę w planowaniu jego/jej przyszłości i określaniu ścieżek, 

które zechce wybrać. 

- Pomóc wolontariuszom w definiowaniu i/lub stworzeniu narzędzi do zobrazowania 

ich doświadczenia. 

- Przygotować wolontariuszy do przyszłych wywiadów lub inicjatyw (projekty, 

kampanie, gromadzenie środków itd.).  
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4. Ogólna organizacja szkolenia 

 

4.1.  Struktura szkolenia 

 

Należy zgromadzić grupę wolontariuszy/ek. Pozwoli to na uwspólnienie doświadczeń i 

ujawnienie poza-formalnych umiejętności i wiedzy. 

Moduł został zaplanowany na dwa dni szkoleniowe (jeśli jest to możliwe, warto przeznaczyć 

dwa i pół dnia). Można go podzielić na dwa spotkania po pół dnia roboczego i jedno 

całodniowe. 

 

 

A – Zapoznanie grupy I przedstawienie celów, dzień 1 – 1,5 godz. 

B – Warsztat “Podobieństwa i różnice”, dzień 1, 3 godz. z przerwą 

C – Warsztat “Co po wolontariacie?”, dzień 1, maksymalnie 3 godz. (z przerwą) 

D – Warsztat “Przygotowanie narzędzi”, dzień 2, maksymalnie 3 godziny. 

E – Warsztat “Budowanie sieci” dzień 2, 2 godz. 

 

Czas trwania zajęć może się różnić w zależności od liczby uczestników/ek. Zaproponowany 

harmonogram jest dopasowany do grupy 12 wolontariuszy/ek, pracujących indywidualnie, 

w całej grupie, w parach lub w podziale na mniejsze grupy. 

Czas trwania modułu może się różnić w zależności od liczby uczestników. Proponowany 

harmonogram jest przeznaczony dla grupy około 12 wolontariuszy/ek. Powinniśmy być 

świadomi, że każda zmiana wielkości grupy wpływa na czas trwania modułu i sposób 

realizacji.  

 

4.2. Podejście pedagogiczne 

 

Cały moduł szkoleniowy oparty jest na aktywnych metodach, które umożliwią uczestnikom 

szkolenia pełne zaangażowanie i zapewnią autonomię. Wszystkie warsztaty są ze sobą 

spójne logicznie i opierają się na pracy metodą projektu. Prowadzenie jednego warsztatu w 

oderwaniu od pozostałych jest mało użyteczne, gdyż wszystkie stanowią komplementarną 

całość szkolenia. Cele poszczególnych warsztatów prowadzą do osiągnięcia celu całego 

szkolenia. 
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4.3. Przykład planu 

 

 

Dzień 1 Dzień 2 

9h 
Powitanie (kawa, herbata etc) Powitanie (kawa, herbata etc) 

 
Warszat A 
Prezentacja 

Warszat D 
W trakcie przerwa 

10h 

 

Warszat B  
W trakcie przerwa 

11h 

 

12h 

 

13h 

Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa  

14h 

 

Warszat C  
W trakcie przerwa 

Warszat E 
W trakcie przerwa 

15h 

 

16h 

 

17h  

Ewaluacja / Zakończenie treningu  

18h 
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4.4. Opis modułów 

 

A – Poznanie się, integracja i cele 
Cele Przełamanie lodów 

Przedstawienie się uczestników i uczestniczek 
Stworzenie dobrej atmosfery 
Określenie zasad pracy 

Czas 1 godzina  

Materiały i 
ustawienie sali 

Materiały:  
- Krzesła, stoły 
- Długopisy, kartki, etc. 
- Tablica 

Ustawienie sali:  
Radzimy postawić krzesła w kręgu. Na stole stojących obok warto 
rozłożyć materiały, książki, artykuły, gry. Na innym stole powinny być 
udostępnione długopisy, kartki itp. 

Metody Aktywność 1: Prezentacja uczestników (10 min) 
Pomysł polega na umożliwieniu uczestnikom zdobycia miejsca w grupie 
(tylko poprzez wymawianie swojego imienia i poruszania się wokół 
innych) (patrz załącznik 5.1) 
Aktywność 2: Prezentacja celów szkolenia, jego przebiegu i ram 
organizacyjnych (20 min) 
Ta część obejmuje omówienie celów i przedstawienie metod pracy. Cele 
można zapisać na dużym plakacie i wyjaśnić uczestnikom. Konieczne jest 
zarezerwowanie czasu na wszelkie pytania. 
Następnie omawiane są ramy organizacyjne: harmonogram, logistyka, 
(np. wyżywienie i zakwaterowanie itp.). Harmonogram warto umieścić 
na flipczarcie, przeczytać go grupie oraz zachęcić do wyrażenia opinii.  
Aktywność 3: Prezentacja uczestników i uczestniczek (20 min) 
Celem jest umożliwienie uczestnikom przedstawienia się innym (patrz 
załącznik 5.2). 
Aktywność 4: Przedstawienie oczekiwań (10 min) 
Uczestnicy są proszeni o wyrażenie swoich oczekiwań i potrzeb 
względem szkolenia. Piszą je na post-itach, które przyklejają na ścianie, 
aby wszyscy mogli je odczytać 
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B – Warsztat “Podobieństwa i różnice” 
Cele Definiowanie i podkreślanie wspólnych oraz różnicujących obszarów 

doświadczeń. 

Czas 3h30 (łącznie z przerwą)  
Ważne jest uwzględnienie przerwy (30 minut) pomiędzy aktywnościami. 
Ten czas pozwoli również na ujawnienie się innych pomysłów, opinii itp. 

Materiały i 
ustawienie sali 

Materiały:  
- Krzesła, stoły 
- Długopisy, papier etc. 

Metody Aktywność 1: Historia z życia/ wywiad (2 godziny) 
Ideą jest towarzyszenie wolontariuszom/kom w identyfikowaniu 
wspólnego obszaru doświadczeń w małych grupach.  
Prosisz uczestników o utworzenie par. Jedna osoba będzie "mówcą", a 
druga "słuchaczem". Zaczynamy od instrukcji: "opowiedz mi swoją 
historię o wolontariacie". Przez 45 minut “mówca” opowiada o swoim 
doświadczeniu wolontariatu i wcześniejszych doświadczeniach w życiu, 
które doprowadziły jego/ją do wolontariatu. Pozwala to jemu/jej  
wykorzystać własne konstrukty mentalne i język do opowiedzenia swojej 
historii. Słuchacz słucha i robi notatki (jak w  wywiadzie swobodnym). Po 
45 minutach role zostają odwrócone. 
Po tych dwóch rundach każda osoba z pary odczytuje notatki wykonane 
przez drugą osobę. Po przeczytaniu, starają się wspólnie zidentyfikować 
wspólne aspekty/ elementy historii, takie jak kompetencje i motywacje 
(co najmniej 5; patrz załącznik 5.3). 
Aktywność 2: Identyfikacja wspólnych obszarów (30 min) 
Pary wracają do pracy w dużej grupie, a trener/ka prowadzi dyskusję tak, 
by na podstawie opowieści w parach, stworzyć listę kompetencji i 
motywacji, które są wspólne dla wszystkich lub dla dużej części 
uczestników/czek. Zapisuje je na tablicy, aby były czytelne dla 
wszystkich. Aby zidentyfikować kwestie wspólne dla wszystkich,  
uczestnicy tworzą grupy (patrz załącznik 5.4). Trener obserwuje i pisze 
na tablicy liczbę osób, które podzielają poszczególne kwestie. 
Ostatecznie powstaje lista wątków wspólnych dla wszystkich lub dużej 
części grupy. 
Aktywność 3: Osobliwości (30 min). 
Uczestnicy są zaproszeni do dokonanie indywidualnej refleksji na temat 
aspektów wyróżniających ich własne doświadczenie (w przeciwieństwie 
do wspólnych aspektów). Te refleksje są przedstawiane na sesji 
plenarnej (dla tych, którzy chcą). 

 

C – Warsztat; “Co po wolontariacie?” 
Cele Towarzyszenie wolontariuszom/kom w zaplanowaniu swojej przyszłości i 

określeniu ścieżki, które chcą obrać 

Czas Minimum 3 godziny  (łącznie z przerwą). 

Materiały i 
ustawienie sali 

Materiały:  
- Krzesła, stoły 
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- Długopisy, papier etc. 

Metody Aktywność 1: Poszukiwanie przyszłości (1 godzina) 
Każdy uczestnik/czka pisze wirtualny list adresowany do swojego tutora, 
tak jakby pisał/a go za 2 lub 5 lat. Opisuje w nim swoją nową sytuację, 
wyjaśniając dokonane wybory życiowe. Bierze pod uwagę notatki 
sporządzone podczas wywiadu z poprzednich warsztatów i specyfikę 
swojej dotychczasowej ścieżki (np. wykorzystuje „osobliwości” z 
poprzedniego warsztatu). Pomoże to w samodzielnym planowaniu 
swojej ścieżki życiowej i rozwoju kompetencji. 
Aktywność 2: Jak przedstawiać doświadczenie (1 godzina) 
Uczestnicy prezentują wykonane przez siebie na wcześniejszych etapach 
materiały takie jak portfolio, cyfrowe opowiadania (Digital Story Telling), 
plakaty, Europass, paszport językowy, prace plastyczne (przed 
warsztatem są proszeni o przyniesienie ich ze sobą). Warto, by na forum 
grupy chętne osoby zaprezentowały te materiały, tak by pokazać ideę i 
zainspirować resztę grupy. 
W razie potrzeby prezentację tę można uzupełnić innymi pomysłami 
pochodzącymi od grupy (robiąc np. burzę mózgów). Ćwiczenie to 
pomaga zidentyfikować wszystkie możliwości, za pomocą których można 
przedstawiać innym własne doświadczenia. Rolą trenera/ki jest 
stymulowanie pomysłów i wprowadzanie nowych. 
Aktywność 3: Wyrażenie potrzeb (30 min) 
Uczestnicy identyfikują swoje potrzeby dotyczące korzystania z różnych 
narzędzi komunikacji, np. określając, czy powinni zostać przeszkoleni w 
zakresie Digital Story Teling, wideo, open badge, audiodeskrypcji, 
Europassu, paszportu językowego (o ile nie zostało to zrobione 
wcześniej). Po zakończeniu tego modułu warto zaplanować dodatkowe 
szkolenie. 
Ta aktywność jest także okazją do oceny potrzeb związanych z 
uczestniczeniem w warsztacie D. Pomaga trenerowi/ce podjąć decyzję, 
czy podczas warsztatu D lepiej jest prowadzić kolejno trzy aktywności 
(dla wszystkich), czy też lepiej robić to równolegle (poszczególne 
aktywności tylko dla osób, które tego potrzebują). To dobry sposób na 
dostosowanie szkolenia do rzeczywistych potrzeb, proponując 
uczestnikom/czkom indywidualną ścieżkę szkolenia. 
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D – Warsztat “projektowanie materiałów” 
Cele Stworzenie materiałów, które będą pomagać wolontariuszom w dalszych 

aktywnościach zawodowych i/lub społecznych. 

Czas Maksymalnie 3 godziny, w zależności od czy aktywności są prowadzone 
kolejno (dla wszystkich) czy równolegle (tylko dla osób, które tego 
potrzebują). 

Materiały i 
ustawienie Sali 

Materiały:  
- Krzesła, stoły 
- Długopisy, papier etc. 
- Materiały papiernicze (farby, plastelina, kredki, etc.) 
- Komputery 

Metody Aktywność 1: Tworzenie portfolio (1 godzina) 
Uczestnicy pracują na własnymi materiałami, które stworzyli podczas 
wolontariatu: kwestionariusze kompetencji, certyfikaty, zdjęcia itp. 
Każda osoba porządkuje je według własnej logi. Efektem tej 
indywidualnej pracy jest własne portfolio. 
Aktywność 2: Open badge (1 godzina) 
Trener/ka wyjaśnia czym jest open badge (informacje na tern temat są 
dostępne na stronie https://openbadges.org/) 
Następnie każdy uczestnik może stworzyć swoje własne konto na 
platformie internetowej https://openbadges.org/ i poprosić tutora o 
zatwierdzenie swojej „odznaki” kompetencji. Kolejnym krokiem może 
być wyszukanie innych odznak, które może uzyskać dzięki zdobytym 
kompetencjom. 
Aktywność 3: Ćwiczenie rozmów  na temat przyszłej pracy lub innych 
aktywności (1 hour) 
Uczestnik/czka określa rodzaj aktywności, którą chce podjąć 
(zatrudnienie, zaangażowanie w organizacjach społecznych, 
prowadzenie kampanii, crowdfunding itp.) oraz cel, który chce osiągnąć. 
Korzystając z wypełnionych wcześniej ankiet autoewaluacyjnych (patrz 
materiały wypracowane w projekcie VOYCE http://voyceproject.eu), 
uczestnicy/czki wybierają kompetencje, które chcą wyeksponować w 
odniesieniu do tych działań i celów. 
Następnie uczestnicy mogą przećwiczyć pracę z wybranym narzędziem 
komunikowania swoich kompetencji i doświadczeń poprzez symulację 
realnej sytuacji. Inny/a uczestnik/czka odgrywa rolę osoby, do której 
kierowany jest komunikat (pracodawca, pracownik organizacji 
społecznej, darczyńca itp.). Reszta grupy obserwuje symulację i może na 
końcu udzielić informacji zwrotnej. 
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E - Warsztat “sieciowanie” 
Cele Sieciowanie 

Umożliwienie uczestnikom/czkom zidentyfikowania sieci, które mogą 
być przydatne w ich przyszłych inicjatywach 

Czas 2 godziny  

Materiały i 
ustawienie Sali 

Materiały:  
- Krzesła, stoły 
- Długopisy, papier etc. 
- Materiały papiernicze (farby, plastelina, kredki, etc.) 

Metody Aktywność 1: Identyfikacja zewnętrznych sieci (30 min) 
W małych grupach (po trzy osoby) uczestnicy/czki zastanawiają się nad 
sieciami, które znają. Wypisują je na kartce w postaci mapy myśli (aby 
mogli identyfikować sieci powiązane organizacją, w której byli 
wolontariuszami/kami, lub sieci, które znają, związane z poprzednimi ich 
aktywnościami). Mapa myśli umożliwia wizualizację struktury 
analizowanych zagadnień i powiazań między nimi. Pomaga w analizie i 
zapamiętywaniu. Jest nieliniowym układem graficznym służącym do 
przedstawiania słów, koncepcji lub elementów połączonych i ułożonych 
wokół centralnej idei lub przedmiotu (patrz załącznik 5.5). 
Na koniec ćwiczenia mapy myśli są umieszczane na ścianie, aby były 
czytelne dla wszystkich uczestników. 
Aktywność 2: Krajobraz moich sieci - udogodnienia i trudności (1,5 
godziny) 
Uczestnicy/czki są proszeni o narysowanie krajobrazu własnych sieci, z 
których powinni skorzystać, aby ich planowane działania udały się w 
przyszłości. Na kartce rysują:  
- równiny/pola, które symbolizują ludzi/ sieci łatwe w wykorzystaniu. 
- pola oddzielone rzekami, które symbolizują ludzi/ sieci trudniejsze do 
osiągnięcia 
- góry, które symbolizują ludzi/ sieci bardzo trudne do osiągnięcia 
- mosty nad rzekami jako metaforę ludzi/ zasobów, które mogą pomóc 
dotrzeć do odległych sieci 
- większe lub mniejsze miasta, które symbolizują grupy ludzi/ sieci 
zasobów  
Po wykonaniu rysunków każdy z uczestników/czek może wyjaśnić swój 
rysunek innym.  
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Ewaluacja 
Cele Ewaluacja szkolenia 

Podzielenie się swoimi wrażeniami I komentarzami przez uczestników/ 
czki 

Czas 30 min 

Materiały i 
ustawienie sali 

Materiały: brak 

Metody Aktywność 1: Koło jakości szkolenia (15 min) 
Uczestnicy/czki stoją w kręgu. Każdy może wypowiedzieć własną opinię 
na temat  szkolenia (treść, tempo pracy, organizacja, klimat, czas trwania 
itp.). Ci, którzy się z nią zgadzają, robią krok do przodu, ci; którzy nie, 
cofają się o krok; ci, którzy nie mają zdania w tej kwestii, zostają. Zanim 
kolejna osoba się wypowie, osoby muszą powrócić na swoje pierwotne 
miejsce w kręgu. 
 
Aktywność 2: Koło osobistych doświadczeń (15 min) 
Uczestnicy/czki stoją w kręgu, podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu. 
Tym razem wyrażają swoje zdanie na temat ich osobistej sytuacji na 
koniec szkolenia: jak się czują, co było dla nich ważne, co biorą dla siebie, 
jak widzą swoje możliwe działań, wykorzystujace doświadczenie ze 
szkolenia. 
 
(Patrz załącznik 5). 
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5. Annexes 

 

Annex 5.1: Ice-breaking tools 

 

All the tools presented here are taken from the 

"Toolkit for Active Education Eager Trainer". 200 

tools to facilitate our training." Editions Cafard. 

CEMEA Pays de la Loire (France). 

 
Foreword 

 

Why icebreaking activities? 

 

These activities help to form a group, building trust and 

non-judgment among its members. They create a friendly 

atmosphere conducive to putting people to work.  

 

These activities are not related to a single objective but to several: revitalizing a group after 

a lunch break, getting to know each other better, helping people getting undressed from 

their status, developing interactions between people, creating rituals in relation to the start 

of a day, relaxing, promoting cooperation...  

 

These activities can be practiced by everyone and many times without fatigue since each 

experiment will bring different things. 

 

The practice of these activities also helps to put all participants on an equal footing (those 

who can speak well and those for whom group speaking is more problematic; and those 

who have a recognized social status and those who have a low social status).  

 

Some rules to follow when conducting these icebreaking activities:  

- explain why the activity; 

- use an activity that you master, to spread a positive energy of yourself;  

- do not force participants to take part in the activity; 

- participate in the activity yourself; 

- observe (interactions, reactions, group dynamics); 

- show humour (relativize, free yourself from tensions, dare); 

- suggest to the group that they invent their own ice-breaking activity. 



17 

 

Some examples of tools: 

 

The circle classification of first names 

The group will sort alphabetically by first names so as to form a circle. 

 

Walking 

The group walks trying to occupy all the space. When the facilitator says "stop," everyone 

stops. The objective is then to leave no empty corner... the space must be harmoniously 

distributed. If the group achieves good cohesion, the facilitator may suggest varying the 

type of walks. For example: jump, walk normally, then walk backwards etc. 

 

The bomb and the shield 

The facilitator defines a space in which participants can move freely. The game can be 

played in two parts. 

For the first game, each player must secretly define a person among the players who will be 

his bomb. Either the players write the chosen person on a piece of paper or everyone trusts 

each other. At the host's signal, the players move through the game space and at the second 

signal, they stop. Those within 3 meters of their bomb are eliminated. 

For the second game, each player must secretly define among the others who will be his 

bomb and shield. For this second round, the bomb will be too powerful to avoid it. To 

survive the host's second signal, the shield must be between the player and the bomb. The 

games follow each other until there are less than three people left in the game. 

 

Hello... and you?  

In a defined space, participants walk around without speaking to each other. At the host's 

signal, they place themselves in groups of two and introduce each other saying, "Hello, my 

name is... And you? ». At each signal from the facilitator, the participants take leave and 

form a new pair.  

 

Drunk bottle  

The participants and the facilitator form a very close circle. A volunteer is placed in the 

centre of the circle (which is still tightening). The person in the centre, relaxed, eyes closed, 

but rigid, falls to the right, forward, back or sides. The people in the circle gently receive it 

and gently move it in another direction.  

Variation: Participants in a circle place their hands on the person in the centre of the circle 

and swing them from one side to the other; they agree on the direction in a non-verbal way. 

 

Butterfly hunting 

The first step is to designate a "Tori" meaning "bird" in Japanese... The other participants 

are butterflies. Tori is in the centre of the circle. He-she has her eyes closed and extends her 
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hand, palm up. The butterflies fly all around and sometimes graze his hand. Tori's trying to 

catch the butterfly. If Tori catches it (one finger is enough), the captured participant joins 

Tori in the centre of the circle, closes her eyes and reaches out to catch more butterflies. 

The last or last person left wins.  

 

The Blind Walk 

People put themselves in pairs. One closes his/her eyes and the other serves as  the guide: 

either by whispering his first name, or with a physical code (the index finger touches the 

back to move forward, the head to move back...). The interest of blind games lies in our own 

destabilization while we are deprived of one of our most essential senses. We are then 

dependent and at the mercy of the other... trust becomes essential. The facilitator is 

guaranteed that people do not put themselves in danger.  
 

The bullet 

This activity, in addition to inviting people to get to know each other, allows them to learn 

first names. An (imaginary) ball is thrown at a person in the group saying "I got the ball 

from... and I send it to...". Each person must receive the ball (no one must receive it twice). 

After a first round, the ball must follow the same path. At some point, a second ball is 

introduced into the game. 
 

The onion 

Participants form two circles inside and outside. Face-to-face situations are thus provoked. 

Each pair has 1 minute to find a non-appearing common point (so it can't be "we both have 

long hair" or "we both wear glasses"). Then move the outer circle to the left and start again. 

We can give themes each time or not (song, cinema, family, politics, school...).  
 

The invisible sculpture 

The group is split in two. Half of them are sculptors. The other blind half. Each sculptor takes 

a blind man by the hand, walks him, sculpts him. All blind carvers must touch each other and 

form a single sculpture. Then, the sculptor reproduces this sculpture in another place of the 

part. Each sculptor-rice must embody his- her- carved. The blind opens their eyes. They 

must find their sculptor-rice.  
 

The sound orchestra 

A word of three or four oral syllables is chosen by the group. The group is then divided into 

as many subgroups as there are syllables and each subgroup is concerned with that syllable. 

It's about inventing multiple ways of saying, singing, repeating one's syllable. Each 

participant retains a personal way of singing his or her syllable. After which, a conductor is 

appointed... One agrees on gestures meaning the ways of singing: louder, less loud, faster, 

slower (for example, hand in the air = singing very loudly, hand which undulates = singing 

moderately loudly, hand which goes down = reducing the sound, hand flush with the ground 

= whispering...). The concert then begins... 
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Annex 5.2: Tools to introduce yourself 

 

Group mapping 

We define with the group a North/South and East/West orientation. Each person then has 

to move in the allowed space according to the questions asked: where do I live? where did I 

spend my last vacation? where was I born? and so on  

 

The anecdote about his first name or birth 

Each participant introduces himself/herself by giving his/her first name and a story about 

his/her first name (or a story about his/her birth). This autobiographical instruction allows 

each person not to introduce himself or herself for a function that would offer more 

legitimacy than others to speak for the rest of the training.  

 

The acrostic 

Each person writes his first name on a sheet of paper and with each letter of his first name 

he forms other words that present and characterize it. Once the poster is made, the person 

introduces himself by developing the "words" that are indicated on his sheet. People can be 

asked to decorate their posters with drawings, for example. The posters can then be stored 

and placed on the walls of the room. Note: During the presentation, the facilitator invites 

participants to develop what they have written. The risk otherwise is to have presentations 

of the type: "dynamic because I am dynamic, singer because I am a singer, Nanterre 

University because I am at Nanterre University". What is of interest for us here is to know 

why law studies in Nanterre for example, singer, yes but where? in a band? At the choir? 

Etc. 

 

The presentation tree 

The tree is composed of several clumps of leaves (spaces to fill) depending on the number of 

themes chosen. Themes can be, for example: my first name, my history or my life course, 

my expectations regarding training, a dream, my skills, my gaps, my experience...  

Each participant fills the different tufts of sheets (printed on one sheet) with representative 

text or drawings. Then comes the presentation of the tree where for about 3 minutes each 

present their tree.  

 

The object  

Everyone chooses an object to introduce themselves. It is possible to do it with a book, a 

recipe... The instruction to bring an object of one's choice must therefore be given before 

the training day. This presentation can also be done via a "dixit" game card (make a set of 

cards available to participants).  
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Proust's questionnaire 

Each one completes his or her Proust questionnaire which is then displayed, or even 

presented orally (the instruction given may consist in delivering only a few characteristics at 

the time of the oral presentation at the risk of making the presentation time too long). It is 

of course possible to adapt this questionnaire by removing or adding questions.  

 

My favourite virtue: 

The main trait of my character:  

The quality I prefer in people: My main flaw: 

My main quality:  

What I enjoy most about my friends: My favourite occupation:  

My dream of happiness:  

What would be my greatest misfortune?  

Besides myself, who would I want to be?  

Where would I like to live?  

My favourite colour:  

The flower I love:  

My favourite bird:  

My favourite prose writers:  

My favourite poets:  

My heroes in fiction:  

My favourite heroines in fiction:  

My heroes in real life:  

My favourite heroines in real life: My favourite food and drink:  

What I hate most of all: 

The historical character I don't like: The historical facts I despise the most: The gift of 

nature I would like to have: How I would like to die:  

The present state of my mind:  

The fault that inspires me the most indulgence:  

My motto: 

 

CV minute  

The CV minute is presented on an A4 sheet and is divided into 4 categories: my first name; 

what I can bring to the group; what I hope the group will bring me; what I expect from the 

training.  The facilitator introduces the Minute CV and distributes it to each participant. Each 

participant has 2 minutes to complete it and then introduces himself/herself orally in 1 

minute. Depending on the configuration of the room, each sheet can then be taped in front 

of each participant or on the wall behind him or her.  

Variant: the presentation is cross presented following a mutual interview by pairs... A 

interview B then A will introduce B... B interview A then B will introduce A.  
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I like / dislike 

Each participant, on a piece of paper, is asked to list everything they like (Chinese food, 

football, TV shows) and, contrarily, everything they don't like. An oral presentation is then 

given in large groups. The sheets, at the end of the presentation, can be posted on the wall.  

 

Three lies and one truth 

Each one writes on an A4 sheet consisting of 4 boxes, four pieces of information about him 

or her (I can touch my nose with my tongue, I met Obama, I was born in the Reunion and I 

have 2 mothers). Of these 4 pieces of information, 1 is a lie and 3 are true. Then each leaves 

to meet the other participants and marks a cross on what she thinks is a lie on the other's 

sheet... After each of us has met, we do a turn of speech: "So, did I manage to deceive my 

world? Did I fool you?" 

 

Unrolling the reel 

Each one takes a piece of string, more or less long. Everyone must then tell each other, the 

time to wrap his string around his finger. 
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Annex 5.3: Tools to tell your story 

 

Foreword 

 

Why tell each other in training? 

 

Because this exercise encourages the emergence, expression and embodiment of values! It 

seems essential to us to refuse to keep silent our convictions as education activists; that is 

why we encourage the tools that allow our values to be embodied in actions. Indeed, even 

though we spend a lot of time trying in groups to define common values, we think that it is 

less words than deeds that count. By offering people to tell themselves rather than what 

they think, they have the opportunity to say what they are or what they think by saying 

what they do. 

 

Because this exercise allows us to privilege the narrative over the argumentation. We often 

propose to people to say what they think on an exclusively argumentative register and we 

know that this register is potentially stigmatizing and excluding to the extent that we are not 

equal in mastering the conceptual mode that argumentation implies. The preferred 

methods through life stories allow ideas to be expressed in a narrative way by inviting each 

participant to "become the storyteller of his or her own existence"! 

 

So, at an evening debate for parents, ask the question: "When was the hardest time for 

mom and dad, and which was the most rewarding?" rather than ask them, "What do you 

think about parenthood?" .  

 

Because this exercise promotes transmission. Through this work of transmission, we defend 

the need for the transmission of a political culture, associative, militant... between people. 

Yet we see a censorship on militant stories, a lack of transmission of political culture. How 

many of us dare to tell each other about our commitments, our political emotions, our small 

and big resistances, the events that have marked our lives, our professional orientation? 

 

Because this exercise makes it possible to question the sensitive link that each one 

maintains with his or her commitments. By daring to tell ourselves who we are, what 

attracts us, what worries us, has formed us, is useful to us... we explore the meaning that 

constitutes us and leads us in our relationship to others and to the world.  

 

Because this tool, finally, allows us to know ourselves better. Unrolling the film of our 

history in reverse is the best way to get to know ourselves... "Know yourself" Socrates 

advised us. How about we take him at his word? 
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Some examples of tools:  

 

The coat of arms 

This tool must allow us to explore the meaning that constitutes us and leads us in our 

relationship to others and to the world. It encourages self-expression: daring to tell oneself 

who one is, what emblematizes us, attracts us, worries us, trains us, is useful to us. 

Procedure: Each person is asked to fill in the boxes of an escutcheon with sentences or 

drawings that signify important elements of a self-representation. This work must be done 

individually because it refers to the essential characteristics of an individual, to the breath 

that animates him/her. Set of distinctive signs, the coat of arms presents the person in his 

essence and in his project...  

If the coat of arms is personal and intimate, it can then be socialized. In a second step, each 

participant can present and discuss their coat of arms in small groups. A synthesis can be 

carried out in a last time (the salient points, the similarities, the differences, the questions to 

which it refers us...) then we get back in large group.  

If a socialization of this tool is proposed, it must be accompanied by ethical rules: no 

criticism or "wild" analysis will be expressed by anyone; clarify from the outset the 

modalities of expression of the coat of arms; collectively define the subsequent use of the 

coat of arms: does it remain personal?  Is it a pretext for conceptual exploration?  Does it 

lead to a discussion of the essential characteristics of the profession?  

Different coats of arms can be created depending on the audience, training objectives etc. 

An example (proposed during the positioning of the DEJEPS training) is presented on the 

following page.  

 

Variant: The contour of the hand 

Each participant reproduces on a sheet of paper the outline of his or her hand. Then he 

writes his first name on the back of his hand. In each finger, he writes information from the 

instructions given by the training team.  

 

Political and symbolic work 

Duration: 15 to 30 minutes per person  

Arrangement: in a circle. Consider equipping the room with a video projector, speakers, 

computer, internet connection to be able to broadcast some works.  

This tool provides an entry point for political exchanges. It also collects impressions, feelings 

and other images maintained by people about works that have marked them.  

Process: the facilitator proposes to each participant to bring a work (song, book, article, film, 

poem...) for the next session that "echoes" his or her commitments (volunteers, 

professionals, activists...), political convictions and values. It is a work that has marked the 

person at an M moment in his/her life. Each participant will then have 15 minutes to share 

his/her work. He--she'll have to successively: 
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Objectively present this work: bio of the artist, year of release, context, anecdote... 

Share an extract with the whole group 

Provide a personal and subjective analysis of this work:  

This exercise can be done over a week of training for example with presentations spaced 

during the week.  Example: to start each morning and afternoon. This spacing of the 

presentations of the different works avoids the pitfall of repetitiveness. How does she touch 

me? How does it appeal to me? How does it echo with my values? 

A group work (according to the type of works or the theme treated by the different works 

for example) can also be imagined at the end of the individual presentations. In all 

circumstances, it is necessary to allow the reactions of the other members of the group to 

be expressed: questions, additions, opinions... 
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Annex 5.4: Tools to make an assessment, an evaluation 

 

Foreword 

 

Different forms of evaluation or assessment 

 

It should be noted that different forms of assessment or evaluation (we choose not to deal 

here with the difference, although substantial, between assessment and evaluation... 

CEMEA has produced many documents defining these terms, see therefore elsewhere) can 

be used. Here are some of them (non-exhaustive list):  

 

Evaluations or balance sheets by graph 

Easy and fast to use, the graphs allow you to probe a group at a glance. The general 

principle is to write comments on a diagram proposed in advance (target, mill, star whose 

each branch symbolizes a content or a criterion to be evaluated) in an individual way, or in a 

collective way on a poster. A tool from this evaluation / assessment family called "the 

spider's web" is presented on the next page.  

 

Evaluations or assessments by questionnaire 

A technique widely used in assessments or evaluations: it involves replying in writing to a 

series of questions that may relate to content, a feeling, an experience, etc. The questions 

are open and invite a broad, developed response, leaving the choice of words to the 

participants. Examples: What title would you give to the training? What was the strongest 

thing you held back? What was your favourite moment and why?  What didn't you like and 

why? What advice do you want to give to the facilitator?  

 

Projected evaluations or assessments 

They invite input on concerns that combine the subjectivity and objectivity of participants. 

Thus, saying what we love, what we feel, what worries us, what it means to us... often 

makes us aware of our representations or our personal relationship with content. Different 

tools presented in the following pages (thrown words, Chinese portrait, letter etc...) enter 

this family of evaluation / assessment. 

 

Evaluations or assessments by artistic shaping  

It is a question here of assessing a situation by appreciating its result by an artistic shaping 

(theatrical sketch, poster, poem, slam, plastic construction...) by listing in advance what one 

would like to find there with regard to the objectives.  
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Evaluations or assessments by discussion 

Within a collective, we organize an exchange around the training we have just experienced. 

This discussion can be organised in large or small groups (with or without oral feedback), 

either in a directive way (answer to specific questions), in a semi-directive way (from an 

initial outline of questions, the discussion takes place according to a free evolution), or in a 

free way from a single starting instruction, people express themselves as they see fit). 

 

Evaluations or balance sheets by control inventory 

List or grid of written proposals from which participants should choose the ones that best 

suit them by surrounding or checking the right answer, crossing out the wrong answer, 

placing a cross or a simple answer (yes or no). 

 

Example of tools 

 

I have a word of advice! 

Each participant is invited to deliver a tip (only one!) to the training team for the 

continuation. This advice often speaks volumes about the relationship the training 

participant has had.  

 

The sweet and the spicy 

Two objects (one soft, one spicy) circulate within the group. In a circle, each one, in turn, 

takes hold of the two objects and says what was sweet and spicy for him or her in the 

formation.  

 

The step forward 

The group meets in a standing position and in a circle. Everyone is then invited to speak (and 

only once). To do this, it takes a step forward and gives a balance sheet item. Those who 

agree take a step forward, those who disagree take a step back, those for whom it does not 

matter (or have no opinion) stay put. The person returns to the circle. Another idea comes 

from another person. 

 

I have a picture to present to you... 

Photos taken throughout the training are displayed in the room (this tool requires a real 

anticipation of the training team: think "immortalize" by successive shots of different 

moments of the training and this from the 1st day). Each person, in turn, takes a photo and 

expresses their feelings about the formation from this photograph. 

 

The irreversible 

In a circle, the group meets. Each one, after a time of individual reflection and writing, refers 

the group as a whole to the elements of an answer to the following question: in relation to 

this training adventure, am I able to identify the irreversible? Training transforms (in 
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"transformation" is there not "training"?)... yes but transforms what? What are the decisive 

transformations? Can I identify them? What aspects will never be the same again? 

 

The potatoes 

On an A4 (or A3) sheet, each participant makes circles (or potatoes) more or less large 

depending on whether he or she appreciated this or that time of the training. It is a question 

of including all the times of the training (it is thus necessary to list them before inviting each 

one to plunge into his or her sheet). Participants indicate the name of the time in question 

within each circle. Then a time of oral expression is organized: each one presents and 

explains his realization (such circle, such size, such reason...).  

 

The significant moment 

Each participant takes up the course of the training and identifies an important moment, 

when a significant formative event took place. What has this event changed about me? On a 

professional level (or voluntary)? On a personal level? What did I learn?  How?  What 

meaning did this moment have for me?  What change in my posture after that moment? A 

time for individual reflection and then an oral presentation according to the "round table" 

principle follow one another.  

 

A story in motion 

A sheet circulates from hand to hand. Each participant is invited to write a piece of history 

about the training. But everyone has the right to read only the previous passage (the sheet 

is folded each time). The story is thus written in several hands... once finished, the story is 

read in plenary.  

 

The talking wall 

Several sheets of the flip chart are prepared in advance by the facilitator. Each sheet has a 

beginning sentence as the title. Examples: 'I believe that at the end of the training, I miss...' 

or 'I come out of the training having filled my backpack with...'. 

The sheets are placed on the walls of the training room so that everyone can read them. 

Each participant is given a felt pen and goes around the room to add their own comments 

on each sheet. It is also possible to bring this technique to life by distributing post-its and 

pens to participants who will then place their post-its on the sheet concerned. It is a good 

idea for everyone to read each other's comments at the end of the day. 
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Annex 5.5: An example of mind-mapping 

 

 

 
Source: https://www.lucidchart.com/pages/examples/mind-map/climate-change-mind-map-template 


