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WPROWADZENIE DO PROJEKTU 

Projekt Global FemART ma na celu opracowanie konkretnego wsparcia rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczych artystek i przedstawicielek sektora kreatywnego. Łącząc w holistycznym programie 

szkolenia online oraz bezpośredni mentoring, projekt ułatwia zrozumienie zasad przydatnych 

w funkcjonowaniu kreatywnego biznesu oraz wyposaża w narzędzia do prowadzenia działalności 

w tym specyficznym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem globalizacji i internacjonalizacji. Jest to 

zgodne ze strategią Unii Europejskiej 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, której 

celem jest zbudowanie sektora kultury zdolnego do przyczyniania się do zatrudnienia i rozwoju 

w krajach europejskich. 

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na: 

stronie projektu Global FemART:  https://www.globalfemart.eu/  

lub  

Facebooku Global FemART:  https://www.facebook.com/GlobalFemArt/  

lub  

Twitterze Global FemART:  https://twitter.com/GlobalFemArt 

 

STRUKTURA PROJEKTU GLOBAL FEMART  

Projekt Global FemART rozwija dwie sekcje szkoleniowe, w ramach metodologii łączonego uczenia się. 

Artists Circles™ są to warsztaty organizowane „na żywo” dla grupy 5–10 artystek/przedstawicielek 

sektora kreatywnego. W trybie online uczestniczki mogą korzystać także z platformy edukacyjnej. 

Poszczególne moduły zostały skonstruowane tak, żeby podnosić kompetencje uczestniczek w zakresie 

ich umiejętności przedsiębiorczych i wiedzy na temat prowadzenia udanego, kreatywnego biznesu ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z jego globalizacją. Te dwie sekcje szkoleniowe 

projektu Global FemART zostały przetestowane podczas dwóch faz pilotażowych, tak aby z jednej 

strony uzyskać jak najwięcej informacji zwrotnych, a z drugiej - aby jak najwięcej uczestniczek mogło 

skorzystać ze szkoleń oraz mentoringu. 

PARTNERZY PROJEKTU 

Partnerstwo Global FemART obejmuje 5 partnerów z 5 różnych krajów:  

 

 

 

 

 

Spain 

Belgium Italy 

UK Poland 

https://www.globalfemart.eu/
https://www.facebook.com/GlobalFemArt/
https://twitter.com/GlobalFemArt
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Czym są Artist Circles™? 
Inova Consultancy Ltd opracowała metodologię opartą na procesach mentoringowych, które 

- w oparciu o uczenie się przez działanie, coaching, mentoring – wpływają bezpośrednio na rozwój 

kariery i autorefleksję. Artist Circles™ zostały opracowane na podstawie metodologii Mentoring 

Circles™. Zostały stworzone z myślą o określonej grupie docelowej kobiet-artystek i przedstawicielek 

sektora kreatywnego. Na podstawie wstępnych badań i danych zgromadzonych przez organizacje 

partnerskie metodologia została dostosowana tak, aby skupić się na tej grupie docelowej i jej 

aktualnych potrzebach. 

 

Zaadaptowanie metodologii do stworzenia Artist Circles™ 
Ramy kompetencji dla projektu Global FemART zostały stworzone przez partnerstwo po dogłębnych 

badaniach i zebraniu danych z grup fokusowych, poprzez ankiety i wywiady z grupą docelową. Ramy 

te obejmują 3 poziomy (początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany), zrównując pewne 

umiejętności, zidentyfikowane w każdym z krajów partnerskich, jako trzy najważniejsze kompetencje 

potrzebne do pomyślnej internacjonalizacji firmy. Poprzez udział w Artist Circles™ oraz korzystanie 

z internetowej platformy edukacyjnej poziomy te są dopasowane do potrzeb każdej z uczestniczek, 

umożliwiając jej rozwój osobisty i zawodowy. 

Poniżej znajduje się zestawienie zidentyfikowanych trzech głównych obszarów-etapów kompetencji 

oraz umiejętności:  

Etap Kompetencje Wymagane umiejętności  

1 Wizja ➢ Wyznaczanie celów i ustalanie 
priorytetów 

➢ Kreatywne myślenie 
➢ Dostrzeganie możliwości 
➢ Planowanie strategiczne  

➢ Myślenie nieszablonowe 
➢ Umiejętności komunikacyjne  
➢ Asertywność 
➢ Praca zespołowa 

2 Wytrwałość i 
motywacja  

Motywacja 
➢ Wyznaczanie ambitnych ale 

realistycznych celów 
➢ Zarządzanie ryzykiem 
➢ Ciągłe zbieranie informacji 

zwrotnej 
➢ Zaangażowanie w osiąganie 

celów 
➢ Aktywne poszukiwanie 

możliwości 

Wytrwałość 
➢  Zorganizowanie, 

odpowiedzialność i pracowitość 
➢ Długoterminowe planowanie 

strategiczne 
➢ Odporność 
➢ Pomysłowość i kreatywność 
➢ Zarządzanie stresem 
➢ Rozwiązywanie problemów 
➢ Decyzyjność 
➢ Umiejętność uczenia się 

3 Planowanie i 
zarządzanie  

Planowanie 
➢ Ustalanie priorytetów pracy 

poprzez umiejętne zarządzanie 
czasem i planowanie pracy 

➢ Organizowanie i koordynowanie 
wykorzystania personelu, 
funduszy, technologii, procesów 
i zasobów fizycznych (np. 
pomieszczeń) 

Zarządzanie 
➢ Wyznaczanie osiągalnych celów i 

opracowywanie strategii 
➢ Umiejętność planowania, 

organizowania działań zgodnie z 
wytycznymi z jednoczesnym 
wykorzystaniem posiadanych i 
dostępnych zasobów 
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➢ Analizowanie i interpretowanie 
celów organizacyjnych oraz ich 
monitorowanie 

➢ Wdrażanie działań poprzez 
opracowywanie planów 
operacyjnych 

➢ Rozpoznawanie problemów i 
podejmowanie działań 
naprawczych / zapobiegawczych 

➢ Efektywna współpraca i 
komunikacja 

➢ Decyzyjność  
➢ Rozwiązywanie problemów 
➢ Motywowanie innych 

 

W niniejszym przewodniku zaprezentowany został program Artist Circles™ dostosowany w pełni do 

wsparcia artystek i reprezentantek sektora kreatywnego w rozwijaniu ich działalności poza granicami 

Unii Europejskiej. Nie tylko opisano sam proces facylitacji, ale również wyposażono trenerów  w 

narzędzia i dokumenty, z których mogą korzystać podczas przeprowadzenia swoich Artist Circles™. 

Przewodnik zawiera również wzór dokumentu „Global FemART International Action Plan” do 

wykorzystania podczas każdej sesji fazy pilotażowej. Dokument umożliwia uczestniczkom stworzenie 

własnego międzynarodowego planu działania w oparciu o obecne i przyszłe cele biznesowe. 

Zestaw podstawowych założeń bedących podstawą Artist Circles™ 
Proces jest oparty na konkretnym sposobie myślenia, który powinien być podstawą działań zarówno 

trenerów jak i uczestniczek, w celu zapewnienia jak największej efektywności oddziaływania każdego 

Artist Circle™. Ten sposób myślenia składa się z następujących elementów: 

 Artist Circles dają uczestniczkom możliwości i przestrzeń do dzielenia się z innymi swoimi 

problemami, wątpliwościami oraz wyzwaniami  

 Artist Circles tworzą bezpieczną przestrzeń, w której uczestniczki mogą czuć się komfortowo 

podczas stawiania sobie wyzwań i odkrywania nowych pomysłów (tych związanych zarówno 

z życiem zawodowym jak i osobistym) 

 Artist Circles pozwalają na generowanie pomysłów i na dyskusję 

 Artist Circles umożliwiają uczestniczkom analizowanie wyzwań przyszłości i planowanie 

kolejnych kroków w celu osiągnięcia własnych celów i rozwijania swoich działań na rynkach 

międzynarodowych 

 Podczas sesji nieprzerwanie zachęca się osoby uczestniczące do autorefleksji i wiary w siebie 

 Podczas sesji uczestniczki współpracują z podobnie myślącymi osobami oraz rozwijają sieci 

kontaków  

 Pod koniec procesu, każda z uczestniczek wyposażona będzie w International Action Plan 

(międzynarodowy plan działania), który może być pomocny we wprowadzaniu w życie strategii 

umiędzynarodowienia jej kreatywnych i artystycznych działań 
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Dewiza leżąca za metodologią Circles 
Zdarza się, iż trenerzy - prowadząc szkolenia czy proces mentoringowy – wpadają w pułapkę udzielania 

rad, zamiast inspirowania uczestników do własnych poszukiwań poprzez zadawanie odpowiednich 

pytań. Metodologia Circles niweluje tę niepożądaną praktykę poprzez koncentrowanie się na 

potrzebach ucznia czy słuchacza. Uczenie się jest niekończącą się podróżą, ścieżką którą można 

odkrywać tylko samemu. Często posiadamy niezbędną wiedzę do rozwiązania problemów, a Circles 

pomaga jedynie ją odkrywać poprzez dzielenie i uczenie się od siebie nawzajem, a tym samym uczenie 

się samych siebie. Nancy Kline napisała w swojej książce Time to Think: „Dając wszystkim możliwość 

[wypowiedzenia się] zwiększa się poziom inteligencji w grupach. Świadomość, że moja wypowiedź nie 

zostanie przerwana wyzwala szybsze myślenie, a jednocześnie skutkuje bardziej skrótowymi 

wypowiedziami”  1 

“Osoba prezentująca potrzebuje informacji – w tym konkretnym momencie” 2 W treningach Circles 

skupia się uwagę na dociekaniu zamiast na udzielaniu rad. Najważniejszym zadaniem trenera jest, aby 

pozwolić uczestniczkom na poszukiwanie własnych odpowiedzi poprzez zadawanie im wnikliwych oraz 

refleksyjnych pytań (oraz pobudzanie innych uczestniczek do tego samego). Pomysł polega na tym, że 

uczestniczki są zachęcane do kwestionowania swoich odpowiedzi i wspierania innych członkiń grupy 

tak, aby odpowiadały na poszczególne pytania w otwarty sposób. To założenie można realizować na 

wiele sposobów, np. poprzez dyskusje w grupach, przeprowadzenie specjalnie opracowanych ćwiczeń 

i/lub zadawanie pytań przez uczestniczki. 

Przykład: podczas zadawania pytań, z wykorzystaniem niniejszego przewodnika, trener podaje każdej 

z uczestniczek przedział czasowy na rozmowę o wyzwaniach z którymi się mierzą czy też 

o możliwościach, które chcą zgłębiać (od 5 do 15 minut, w zależności od wielkości grupy). Reszta 

uczestniczek będzie słuchała uważnie i zadawała pytania. Pytania te pozwolą uczestniczkom grupy na 

dogłębne zrozumienie zagadnienia, a to z kolei umożliwi nowe spojrzenie osoby prezentującej na 

omawiany temat z punktów widzenia, których mogła wcześniej nie dostrzec. Taka formuła umożliwi 

także ewentualną zmianę perspektywy w spojrzeniu na wyzwania czy możliwości. W rezultacie, grupa 

otwiera nowe sposoby dalszego odkrywania i wzmacnia samorefleksji. 

Metodologia ta jest efektywna, ponieważ umiejscawia uczącego się w centrum procesu: 

 działa w czasie rzeczywistym, umożliwiając zmierzenie się z faktycznymi problemami, 

które są w danej chwili ważne dla każdej z uczestniczek 

 integruje nauczanie teoretyczne z życiowym doświadczeniem 

 polega na działaniu i implementacji, zamiast na czysto hipotetycznych scenariuszach 

 

 

 

 

 
1 Nancy Kline, Time to Think, strona 102. 
2 Nancy Kline, Time to Think, strona 79. 
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Poniżej znajdują się dwa modele, które mogą być pomocne w dalszym objaśnianiu założeń, procesu 

oraz wartości metodologii Circles: 

1. Ilustracja 1 Działanie-Wiedza-Postęp 

2. Ilustracja 2 Kolb’s Experiential Learning Cycle (1975) 

 

Ilustracja 1. Działanie-Wiedza-Postęp 
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llustracja 2. Kolb’s Experiential Learning Cycle (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajduje się kilka przydatnych linków do filmów, które mogą być pomocne w procesie 

dogłębnego zrozumienia powyższych modeli: 

 What is Action Learning? - https://www.youtube.com/watch?v=IAJ0z_IdZXE  

 The 3-minute Kolb - https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA 

 Experiential Learning: How We All Learn Naturally - 

https://www.youtube.com/watch?v=aF63HHVbpQ8  

Korzyści wynikających z metody uczenia się poprzez działanie jest wiele. Poniżej podajemy kilka z nich: 

 Takie podejście umożliwia dogłębną analizę trudnej sytuację, może być także pomocne w 

zdefiniowaniu większej liczby, nowych opcji i rozwiązań 

 Takie podejście weryfikuje dotychczasowe założenia  

 Takie podejście daje możliwość weryfikacji planów: czy są odpowiednie i realistyczne dla danej 

branży czy działalności 

 Poprzez wspólne – w grupie uczestniczek - analizy takie podejście umożliwia dostrzeżenie 

problemów, rozwiązań i metod, które wcześniej mogły nie być brane pod uwagę. Pozwala 

zatem na dostrzeżenie tzw. „martwych punktów” 

 Takie podejście jest oparte na metodzie, która w konstruktywny sposób podważa pomysły, 

aby pomóc rozwijać je w celu maksymalizacji szansy na odniesienie sukcesu 

CONCRETE 
EXPERIENCE 
(konkretne 

doświadczenie) 

REFLECTIVE 
OBSERVATION 

(refleksyjna 
obserwacja) 

ABSTRACT 
CONCEPTUALISATION 

(abstrakcyjna 
konceptualizacja) 

ACTIVE 

EXPERIMENTATION 

(działanie 

eksperymentalne) 

https://www.youtube.com/watch?v=IAJ0z_IdZXE
https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA
https://www.youtube.com/watch?v=aF63HHVbpQ8
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Przegląd facylitacji oraz głównych rezultatów 
Metodologia Artist Circle™ jest najbardziej efektywna i skuteczna w trakcie pracy w niewielkich 

grupach, w których udział bierze 5 uczestniczek (artystek i przedstawicielek sektorów kreatywnych).  

Taka wielkość grupy umożliwia uzyskanie najlepszego doświadczenia edukacyjnych w stosunku do 

założonego czasu i liczby sesji (od 3 do 4 sesji, po 3-4 godizny każda). 

Każda sesja jest połączeniem dyskusji w grupie z indywidualnym przedstawieniem problemów, 

autorefleksją oraz postawieniem sobie celów do realizacji. Jest zatem niezwykle ważne, aby tylko 

wykwalifikowani prowadzący (facylitatorzy) legitymujący się wcześniejszym doświadczeniem lub 

osoby przeszkole w zakresie pracy w oparciu o metodę Inova Consultancy (UK) prowadzili Artist 

Circle™. 

* Osoby zainteresowane otrzymaniem dodatkowych informacji na temat szkolenia na facylitatora 

Artist Circles™ sa proszone o kontakt z Inova poprzez stronę: www.inovaconsult.com.  

Każdy doświadczony trener-prowadzący ma już przeważnie wypracowany własny styl i szereg 

wcześniejszych doświadczeń. Jednak niezwykle istotne jest aby pamiętać, iż Metodologia Circles 

została stworzona w taki sposób, aby być jak najbardziej nieingerująca – należy pamiętać przez cały 

proces o tym, że sesje prowadzone są przez uczestniczki i na uczestniczkach są skoncentrowane. 

Oznacza to, że to uczestniczki decydują o czym chcą rozmawiać. Poruszane tematy będą najlepszą 

wskazówką dla prowadzącego w zakresie wyboru odpowiednich ćwiczeń, które będą najbardziej 

korzystne i najlepiej wspierające proces poszukiwania rozwiązań. Każde z narzędzi w przewodniku 

posiada odpowiednie oznaczenie KEY (kluczowe) lub OPTIONAL (dodatkowe), pozostawiając 

trenerowi dużą elastyczność w wyborze niezbędnych lub przydatnych ścieżek kształcenia. 

Dobrym punktem wyjścia może być analiza następujących aspektów opartych na autorefleksji oraz 

nauce poprzez doświadczenie, które w kolejnym kroku będą z kolei wprowadzeniem do dyskusji 

uczestniczek: 

 Przeanalizuj konsekwencje konkretnych okoliczności lub sytuacji 

 Przeanalizuje konsekwencje konkretnych działań i podjętych decyzji  

 Co mogło być zrobione inaczej? Jakie wnioski można z tego wyciągnąć? 

 Poprzez analizę doświadczeń i opinii innych uczestniczek zastanów się nad możliwymi różnicami w 

sposobie myślenia 

 Pamiętaj, że można uczyć się także na błędach - uczymy się i rozwijamy poprzez definiowanie i 

naprawianie błędów, które poprzednio popełniliśmy 

 Proces powinien być SKUPIONY NA PRZYSZŁOŚCI I ROZWIĄZANIACH, stąd w trakcie sesji należy cały czas 

pamiętać o tych celach i koncentrować w pracy z uczestniczkami na przewidywaniu możliwych 

rezultatów i rozwiązań 

 Proces ma także ułatwić uczestniczkom podjęcie wyzwań - stawianie sobie celów oraz planowanie 

działań dostosowywanych do tych celów 

 Niezwykle ważna jest dynamika pracy w grupie – trener powinien interweniować, aby zapewnić 

wszystkim uczestniczkom tyle samo czasu na wypowiedź i dbać o skupienie na założeniach (dobrym 

kierunku), szczególnie w sytuacji, gdy w toku sesji pojawią się wyzwania, które mogą spowodować 

trudne sytuacje lub „zbaczanie z tematu” 

 Rolą prowadzącego jest zachęcanie uczestniczek do kreatywnego myślenia i maksymalizacji ich 

możliwości 

http://www.inovaconsult.com/
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 Niezwykle ważną częścią metodologii jest zawarcie umowy z uczestniczkami zaangażowanymi w Arist 

Circles – to swoisty „układ zbiorowy” definiujący m.in. obowiązki i zasady pracy w grupie. Porozumienie 

powinno być każdorazowo przypominane na początku każdej z sesji. 

 

Artist Circles™ pilotaż i sprawozdanie 
Metodologia Artist Circles™ została opracowywana i przetestowana dwukrotnie podczas trwania 

projektu, w każdym z następujących krajów: Wielka Brytania, Włochy, Polska oraz Hiszpania. 

Każde spotkanie obejmowało 3-4 sesje, trwające każdorazowo od 3 do 4 godzin, tak aby 

zmaksymalizować efekty w grupie uczestniczek. 

W celu uzyskania jak najwięcej ilości informacji zwrotnych, każda z uczestniczek została poproszona - 

pod koniec każdej sesji  - o wypełnienie krótkiego formularza ewaluacyjnego. Zostały one 

przeanalizowane przez trenerów (w celu 

zbiorczego zestawienia wszystkich 

wyników) pod koniec pilotażu.  Po 

przeprowadzeniu pilolarzy każdy z 

partnerów projektu napisze raport 

narodowy w języku angielskim. W 

raporcie tym znajdą się wszystkie 

informacje zebrane z zajęć, również spis 

informacji zwrotnych i rekomendacji od 

uczestniczek i trenerów (facylitatorów).  

Każdy z partnerów dołączy istotne 

załączniki potrzebne do poparcia 

sprawozdania i informacji w nim 

zawartych. 

Wzory  narodowego raportu  zostaną wysłane do wszystkich partnerów przed rozpoczęciem ich 

pierwszego pilotażu. 
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Artist Circles™ Ułożnienie sali i przeprowadzenie procesu. 
Poniżej przedstawiamy informacje jak powinna być zaaranzowana sala i przeprowadzony proces. 

Wszystkie podane informacje bazują na sprawdzonych rozwiązaniach z poprzednich udanych sesji 

Circle. W związku z tym zalecamy stosowanie się do tych wytycznych podczas tworzenia Artist 

Circles™. 

Układ Artist Circle™ 
Poniżej znajduje się standardowy widok układu Circle. Jego integracyjny charakter pozwala każdej     

z uczestniczek widzieć się nawzajem i brać udział w dyskusjach. Okrągły format układu pozwala na 

dyskusję grupową, a także, w razie potrzeby, na interwencję facylitatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutowanie uczestniczek do Artist Circle™ 
Od facylitatora zależy, czy dynamika grupy w Artist Circles będzie spokojna i produktywna, czy 

bardziej haotyczna. Podczas rekrutowania uczestniczek należy wziąć pod uwagę następujące 

elementy:  

 Należy upewnić się, czy dwie uczestniczki potencjalnie nie konkurują w tej samej dziedzinie. Na 

przykład, posiadanie dwóch fotografów w tej samej grupie może utrudniać otwartość uczestniczek, 

często nie chcą one ujawniać swoich planów “konkurentce”.  

 Starcia personalne mogą być niepokojące dla każdej grupy. Upewnij się, że każda z osobowości będzie 

się wzajemnie uzupełniać. Na przykład, posiadanie bardzo nieśmiałej osoby obok bardzo głośnej  

i dominującej może powodować tarcia. 

 Idealna wielkość grupy to 5-7 uczestniczek, jednak w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie możesz 

chcieć zrekrutować więcej osób. Jeśli Twoja ostateczna grupa Circle będzie liczyła więcej niż 7 

uczestniczek, zaleca się podzielenie grupy na dwie. Posiadanie dużej liczby osób zmniejsza korzyści dla 

każdej z nich.  

 

STÓŁ 

Uczestniczka 1 Uczestniczka 2 

U
cz

es
tn

ic
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a 
5

 

Uczestniczka 3 Uczestniczka 4 

P
ro

w
ad

zący/ca 
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Procedura sesji 
Każda sesja Circle powinna być przeprowadzona przez uczestniczki i na nie też ukierunkowana. 

Zalecamy jednak realizację następujących zadań i strategii, tak aby umożliwić korzystanie z sesji w jak 

największym stopniu.  

Musimy wiedzieć, że sesje są zbudowane na bazie 3 kompetencji zidentyfikowanych podczas fazy 

badawczej projektu. Dlatego też, wdrażając strategie sesji, będą Państwo kierować się wytycznymi 

opartymi na aktualnych badaniach grupy docelowej: kobiet-artystek i kreatywnych. 

Każde z narzędzi do sesji będzie miało związek (bezpośredni lub pośredni) z głównym celem sesji  

Artist Circle.  

Każde narzędzie jest określane jako KEY (kluczowe) lub OPTIONAL( dodatkowe). W ramach programu 

Artist Circles™, każdy facylitator musi korzystać z narzędzi kluczowych, uznanych za niezbędne do 

osiągnięcia celów edukacyjnych metodologii Circles™. Narzędzia wymienione jako dodatkowe są 

zalecane, ale mogą być pominięte w zależności od konkretnej grupy. 

 

Artist Circle – Sesja 1 

Wizja 
Cele:  
1. Określenie wizji umiędzynarodowienia biznesu 
2. Wyznaczenie celów SMART, aby uzupełnić wizję 
umiędzynarodowienia swojej działalności. 

▪ Wprowadzenie – wzajemne przedstawienie się oraz podanie przez facylitatora celów sesji 

▪ Administracja – podpisywanie Umów oraz listy obecności 

▪ Wypełnienia formularza samooceny umiejętności miękkich (na początku procesu) 

▪ Dyskusja o zasadach działania  

▪ Ćwiczenie na przełamanie lodów: wybierz jedno z ćwiczeń integrujących grupę, w celu lepszego 

wzajemnego poznania się (Zob. Załączniki) 

▪ Międzynarodowy Plan Działania – do wglądu i do dyskusji.  

▪ KEY Tool One – Vision Board (z myślą o Międzynarodowych Planach Działania - IAP)  

▪ KEY Tool Two – Visions and Values umiędzynarodowienie biznesu 

▪ Runda pytań – zapoznaj się z różnicami pomiędzy udzielaniem porad a zadawaniem pytań. Poznaj 

sposoby korzystania z pytań. Jak  może to wpłynąć pozytywnie na relacje robocze uczestniczek 

▪ Runda dyskusyjna / Wdrożenie narzędzi – każda z uczestniczek ma 10-15 minut na przedstawienie 

swojego zagadnienia/ wyzwania/ szansy w odniesieniu do wizji/ celów i planu działania na rzecz IAP 

▪ KEY Tool Three: Pragnienie osiągnięcia celów SMART – uczestniczki powinny wymienić wszystkie 

swoje pragnienia i zobaczyć, w jaki sposób mogą je przekształcić w cele SMART, nad którymi będą 

pracować pomiędzy sesjami. Jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu na wykonanie tej czynności w 

trakcie sesji, należy przekazać materiał jako pracę domową 

▪ Ocena – formularz oceny do wypełnienia przez każdą uczestniczkę 

▪ Administracja – przypomnienia o następnej sesji i innych kwestiach administracyjnych  
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Podczas drugiej sesji Artist Circle należy powrócić do celów SMART, jak również do 

Międzynarodowych Planów Działania (IAP). Należy dać uczestniczkom czas na wypełnienie większej 

części swojego IAP, przed realizacją sesji skoncentrowanej na motywacji i wytrwałości. 

Podczas ostatniej sesji Artist Circles™ (Sesji 3)konieczne będzie wypełnienie formularzy oceny 

końcowej wraz z formularzem samoceny umiejętności miękkich (Soft Skills). Na sesję zostaną 

przyniesione formularze samooceny z pierwszej sesji tak aby uczestniczki mogły porównać i 

przedyskutować ich wyniki, przeanalizować rozwój. Ponadto, końcowa sesja Global FemART Artist 

Circles™ skupi się na planowaniu i zarządzaniu, oraz finalizacji międzynarodowych planów działania.  

Artist Circle – Sesja 2 

Motywacja i wytrwałość 
Cele:  
1. Odwołanie się do zdefiniowanych celów. 
Zaplanowanie ich realizacji 
2. Ocena motywacji ideterminacji w realizacji celów 
zawodowych  

▪ Administracja – podpisanie listy obecności i powtórzenie podstawowych zasad 

▪ Dyskusja na temat Flow Theory (patrz materiały sesyjne) oraz motywacji wewnętrznych i 

zewnętrznych  

▪ Przegląd celów SMART z sesji 1 i dodanie do Międzynarodowych Planów Działania.  

▪ KEY Tool Four – Moja Historia  

▪ OPTIONAL Tool Five – Moje Osiągnięcia w relacji z rozwojem biznesu 

▪ Runda dyskusyjna / Wdrożenie narzędzi – każda uczestniczka ma 10-15 minut na zapoznanie się ze 

swoim zagadnieniem/ wyzwaniem/ szansą i wszystkimi istotnymi kwestiami poruszonymi w trakcie 

wykonywania ćwiczeń nr 4 i 5  

▪ Międzynarodowy Plan Działania – do wglądu i dyskusji (uzupełnić, jeśli konieczne) 

▪ Ocena – formularz oceny do wypełnienia przez każdą uczestniczkę 

▪ Administracja – przypomnienia o następnej sesji i innych kwestiach administracyjnych 

Artist Circle – Session 3 

Planowanie i zarządzanie 
Cele:  
1. Zakończenie budowania Międzynarodowych Planów 
Działania i określenie długoterminowych celów w 
zakresie internacjonalizacji 
2. Identyfikacja narzędzi i pomysłów w zakresie 
planowania i zarządzania rozwojem biznesu  

▪ Administracja – podpisanie listy obecności i powtórzenie podstawowych zasad 

▪ Przeglądanie postępów w realizacji celów SMART 

▪ Międzynarodowy Plan Działania – zakończenie i określenie kolejnych kroków w oparciu o ten plan  

▪ Runda dyskusyjna / Wdrożenie narzędzi – każda uczestniczka ma 10-15 minut na przedstawienie 

swojego zagadnienia/ wyzwania/ szansy i wszystkiego, co istotne, o czym wspomniała podczas 

realizacji swojego Międzynarodowego Planu Działania 
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Pomimo tego, że zaplanowaliśmy 3 sesje, jeśli Twoje uczestniczki chciałyby mieć więcej czasu na 

ukończenie swoich Międzynarodowych Planów Działań (IAP), omówienie innych kwestii/ wyzwań lub 

uzupełnienie narzędzi, na które być może nie mieliście czasu, prosimy o zorganizowanie czwartej 

sesji Circle. Powinno to przebiegać w sposób podobny do sesji 1, 2 i 3, ale może obejmować 

pominięte narzędzia lub czysto skupić się na IAP i rundach dyskusyjnych. 

Wszystkie potrzeby narzędzia można znaleźć w dziale ARTIST CIRCLE CREATIVE TOOLS, a materiały 

do spotkań w dziale SESSION MATERIALS.  

 

Proces facylitacji krok po kroku  
Poniżej przedstawiamy szczegółowo poszczególne etapy procesu facylitacji Artist Circle. Proszę 

uważnie przeczytać te kroki i upewnić się, że rozumieją Państwo różnice w krokach pomiędzy 

poszczególnymi sesjami Circle. 

 

Artist Circle Sesja Pierwsza 
Podczas pierwszej sesji, należy podjąć następujące kroki, aby zapewnić płynne i skuteczne działanie 

Circle: 

KROK 1: WSTĘP 

Rozpocznij pierwszą sesję Artist Circle przedstawiając się jako Facylitator. Zasadnicze znaczenie dla 

tego stylu mentoring ma zaufanie i dlatego ważne jest, aby mieć wystarczająco dużo czasu na część 

wprowadzającą tak aby wszyscy mogli się poznać.  Ma to kluczowe znaczenie dla wzajemnego 

zaufania przed „otwarciem” się uczestniczek i podzielenem swoimi problemami i planami 

zawodowymi. 

Postępuj zgodnie z tymi kluczowymi zagadnieniami, aby Twoje wprowadzenie było informujące, ale 

jednocześnie interesujące dla uczestniczek:  

 

 

 

 

 

▪ OPTIONAL Tool Six – Pomyśl o 3D!  (To ćwiczenie może być wykorzystane, jeśli uczestniczki są 

przepracowane lub czują, że mają zbyt wiele zadań do wykonania) 

▪ Wypełnienie formularza oceny umiejętności miękkich (Soft Skills Assessment Form) I omówienie 

poczynionych postępów 

▪ Ocena – formularz oceny sesji i oceny końcowej do wypełnienia przez każdą uczestniczkę 

▪ Administracja – certyfikaty do wydania wszystkim osobom, które uczestniczyły w 2 lub więcej sesjach 

Twoje 

wartości 

Imię Krótki zarys 

Twojego życia 

 

Dziedzina 

zatrudnienia 

 

Kwalifikacje zawodowe (jeśli znaczące) 

Wyjaśnij swoją role 

jako Falicytator w 

Arist Circle™ 
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KROK 2: ZAWARCIE UMOWY I ADMINISTRACJA 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE: Na początku sesji 1 należy poprosić każdą z uczestniczek 

o Podpisanie Umowy. Artist Circle™ Learning Agreement (zawarty w załącznikach do niniejszego 

przewodnika) jest umową społeczną, która umożliwia facylitatorowi i uczestniczkom równe prawa 

podczas sesji. Określa wzajemne oczekiwania każdej ze stron, wszyscy uzyskują niezbędne 

informacje na temat relacji szkoleniowych, a także odpowiedzialności i obowiązków każdej ze stron. 

Zaleca się również, aby podpisana umowa została zeskanowana i skopiowana, taka by zarówno 

uczestniczki, jak i facylitator posiadali po jednej kopi. 

LISTA OBECNOŚCI: Na początku każdej z sesji uczestniczki MUSZĄ podpisać listę obecności. Jest to 

niezbędne, aby facylitatorzy mogli udowodnić uczestniczkom uczestnictwo w sesjach (w celu 

spełnienia wymogów dotyczących finansowania). Podpisane listy obecności powinny być 

zeskanowane i przesłane jako część załączników do sprawozdań krajowych (oryginalne kopie 

powinny być również przechowywane w dokumentach organizacji). Wzór listy obecności Global 

FemART znajduje się w załącznikach do niniejszego przewodnika. 

 

KROK 3 PRZEDSTAWIENIE SIĘ UCZESTNICZEK 

Po zakończeniu etapu pierwszego i drugiego, nadszedł czas na przedstawienie się uczestniczek. 

Każda z uczestniczek powinna mieć na to około 2-3 minuty. Jeśli chcesz zachęcić swoją grupę do 

podzielenia się informacjami, zapoznaj się z poniższymi sugestiami: 

 

 

 

 

 

Przydatne może być również ustalenie, czy którakolwiek z uczestniczek miała wcześniejsze 

doświadczenie w pracy w środowisku mentorskim lub trenerskim, lub była częścią poprzednich 

kursów, które wykorzystywały zaadaptowaną metodologię Circles™.  

 

KROK 4: WPROWADZENIE METODOLOGII ARTIST CIRCLES™  

Po wprowadzeniu ważne jest, aby wszyscy byli w pełni świadomi metodologii Artist Circles™ oraz 

celów sesji. Należy upewnić się, że wszyscy rozumieją następujące aspekty Artist Circles™: 

 Tło metodologii Artist Circles™   

 Jak działa ta metodologia? 

- Circles zapewniają uczestniczkom przestrzeń do uzupełnienia narzędzi, dzielenia się 

opiniami i mają dedykowany przedział czasu na przedstawienie swoich problemów, 

wyzwań lub odkrytych możliwości.  

 Zarys struktury sesji 

Obecne 

zatrudnienie 

Imię Krótki zarys 

wykształcenia/  

życia 

 

3 wyzwania z którymi musisz się zmierzyc kiedy 

myślisz o rozszerzeniu/ rozwoju/ 

umiędzynarodowieniu swojej działalności 

 
Co chciałabyś wynieść z Global FemART 

Artist Circles™ 
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- 3 sesje (czwarta jest opcjonalna dla dalszego wsparcia)  

- 3-4 godziny – czas trwania sesji 

- Przeszkolony facylitator obecny przez cały czas  

- Przydzielony czas na wypowiedź każdej z uczestniczek (10-15 minut w zależności od 

liczebności grupy) 

- Opracowanie ‘Międzynarodowego Planu Działania’ (IAP) 

- Wyznaczanie celów SMART: Zawsze przypominaj uczestniczkom, że uczenie się oznacza 

odporność w obliczu trudności. Jest to całkowicie normalne, jeśli nie udaje się im 

osiągnąć wszystkiego, co zamierzały (samoświadomość i znajomość własnych ograniczeń 

również stanowi dużą część krzywej uczenia się, której uczestniczki będą doświadczać w 

Circles), Uczestniczki będą zachęcane do analizowania trudności, uczenia się z tych 

doświadczeń i znajdowania rozwiązań, a to wszystko zawsze w sprzyjającym otoczeniu. 

 Technika ‘zadawania pytań’ stosowana podczas sesji Circle (więcej informacji na temat tej 

techniki znajduje się poniżej) 
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TECHNIKA ZADAWANIA PYTAŃ: DALSZE INFORMACJE DLA EFEKTYWNEJ FACYTYLIZACJI 

W trakcie pilotażu FemART Artist Circles™ należy zawsze skupić się na zdawaniu pytań, a nie na udzielaniu 

porad. Nancy Kline napisała “W obecności pytania, umysł myśli ponownie”3.Poniższe informacje podkreślają 

kilka kluczowych wskazówek dotyczących zapewnienia właściwego wspierania się nawzajem w trakcie 

modułu pytań i odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTER/ka: Osoba mówiąca o swoich problemach/ wyzwaniach/ szansach w danym 

przedziale czasowym podczas sesji Circle. Prezenterkę należy zachęcić do określenia grupie czego 

potrzebuje (lub co może zyskać) oraz do uregulowania wkładu innych uczestniczek, zwłaszcza jeśli 

wkład ten jest zbyt dygresyjny lub nie jest pomocny w danej sytuacji. Od prezenterki oczekuje się 

również, że w razie potrzeby będzie inicjowała wkład ze strony innych uczestniczek. 

“Udzielanie porad” może okazać się nieprzydatne, gdy kieruje to prezenterkę do określonego 

sposobu myślenia lub postępowania. Korzystanie z sesji pytań/odpowiedzi pomaga wzmocnić 

pozycję prezenterki i wspiera ją w znalezieniu własnych rozwiązań: 

✓ ‘Czy myślałaś o….?’ 

✓ ‘Czy próbowałaś…?’ 

✓ ‘Mogłabyś spróbować…..’ 

Niektóre wypowiedzi mogą koncentować się na doświadczeniu pytającego, kiedy należy skupić się 

na prezentującym. Na przykład: 

✓ ‘Kiedy zaczynałam swój biznes….’ 

✓ ‘Kiedy pracowałam w galerii sztuki w Londynie, zawsze …’ 

Oferowanie porad w ten sposób zabiera czas prezenterce i może być szkodliwe dla osobistej nauki, 

omijając możliwość uczenia się i odkrywania siebie. Należy unikać nieprzydatnych kometarzy, 

takich jak: 

✓ ‘Gdybym była w twojej sytuacji, zrobiłabym….’ 

Czasami jednak niektóre rodzaje porad, mogą być pomocne (ale tylko wtedy, gdy są o nie 

proszone); na przykład prowadząca może poprosić o poradę dotyczącą kontaktów lub możliwych 

sieci: 

✓ ‘Szukam nowego doradcy finansowego w mojej okolicy. Czy ktoś mógłby mi kogoś 

polecić?’  

To może być pomocne; może pomóc zaoszczędzić czas na znalezienie nowego doradcy. Porady 

oferują jednak miejsce na zastrzeżenia (nie ma jednej ścieżki, która rowiąże wszystkie problemy). 

Prezenterka musi wziąć na siebie odpowiedzialność i sprawdzić wiarygodność doradcy, prosząc o 

dowody kwalifikacji itp. Pamiętaj, że Circle nie jest substytutem profesjonalnej porady. Czasami 

uczenie się od innych może być uzytecznym skrótem. 
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KROK 5: PODSTAWOWE ZASADY I OCZEKIWANIA 

Podczas prowadzenia sesji Artist Circle, jako facylitator/ka będziesz miał do czynienia z różnymi 

uczestniczkami o różnych osobowościach i cechach. Dlatego ważne jest, aby ustalić podstawowe 

zasady, zanim zaczniemy prosić każdą z uczestniczek o podzielenie się czymś osobistym. Po pierwsze, 

należy określić oczekiwania każdej z uczestniczek wobec sesji. Korzystając z flipchartów lub tablicy, 

zanotuj przemyślenia grupy na temat oczekiwań w odniesieniu do następujących aspektów: 

 WYZWANIA: Jaki jest poziom wyzwań, z którym grupa czuje się komfortowo?  

 SAMOKONTROLA: ile wskazówek/ poziomu interwencji grupa oczekiwałaby od facylitatora 

(powinno to być oparte na własnych doświadczeniach uczestników w zakresie samokontroli). 

 MIERZENIE CZASU: Jak grupa chciałaby mierzyć czas? Samodzielnie czy z pomocą facylitatora? 

 INFORMACJA ZWROTNA: jaka jest preferowana forma informacji zwrotnej: grupowa czy 

indywidualna? (Jest to kwestia bardzo indywidualna, dlatego też facylitator powinien 

zanotować odpowiedź każdej z uczestniczek na to pytanie). 

 INNE: Czy ktoś z grupy ma jakieś inne wnioski, które nie zostały jeszcze omówione? 

Oprócz zapewnienia uczestniczkom czasu na wyrażenie swoich oczekiwań dotyczących sesji, ważne 

jest również, aby podkreślić swoje oczekiwania wobec nich jako facylitator/ka. Aby uświadomić 

wszystkim, czego oczekuje się podczas uczestnictwa w sesjach Global FemART Artist Circle. Należy 

podkreślić następujące aspekty:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: uwzględnienie oczekiwań dotyczących 

przyjęcia przez uczestniczki odpowiedzialności za własną ścieżkę 

kształcenia, ich cele i zwrócenie się o pomoc w razie potrzeby. 

PRACA DOMOWA: Od członków kół oczekuje się, że będą pracować nad swoimi celami, 

międzynarodowym planem działania i aspektami szkoleniowymi tego projektu. Upewnij się, że 

wszystkie uczestniczki są świadome potrzeby przygotowania się przed każdą sesją.  

OBECNOŚĆ: należy zaznaczyć, że warunkiem otrzymania certyfikatu 

uczestnictwa jest stawienie się na minimum 2 z 3 sesji. Prosimy również o 

powtórzenie swoich oczekiwań dotyczących punktualności, odwoływaniem 

udziału w zajęciach i innych kwestii związanych z brakiem obecności.  

 

POUFNOŚĆ: zwróć uwagę na znaczenie poufności i 

przedstaw swoje oczekiwania dotyczące otwartości i 

uczciwości. 

 ŚWIADOMOŚĆ: Celem sesji Circles jest zwiększenie 

świadomości ludzi na temat siebie i innych; należy to 

powtórzyć.  
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Podstawowe zasady 

Poza ustaleniem oczekiwań z perspektywy uczestniczek i facylitatora/ki, grupa powinna również 

ustalić podstawowe zasady. Zasady te pomogą uczestniczkom respektować oczekiwania wszystkich. 

Podstawowe zasady powinny dotyczyć następujących tematów, w oparciu o wyrażone oczekiwania: 

✓ Poufność i poszanowanie własności intelektualnej innych osób 

✓ Obecność i zaangażowanie 

✓ Wykorzystanie czasu 

✓ Zadawanie pytań i poziomy trudności 

✓ Przekazywanie informacji zwrotnych 

✓ Szacunek 

✓ Styl komunikacji 

✓ Różne rodzaje "pomocy" w grupie – co by uczestniczki bardziej wolały. Co pomaga? Co 

przeszkadza? 

 W zależności od Twojego wcześniejszego doświadczenia jako facylitator/ka, możesz mieć własne 

podejście do tworzenia podstawowych zasad. Jeśli nie, prosimy o skorzystanie z poniższego 

przykładu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie podstawowe zasady powinny być wypisane na flipcharcie/ tablicy na pierwszej sesji. 

Dokument ten należy następnie rozesłać do wszystkich uczestniczek i powracać do niego na 

początku każdej z kolejnych sesji Circle. 

 

 

 

       ZGADZAMY SIĘ:  

✓ być otwartymi i szczerymi wobec siebie i nie myśleć o problemach, ale zająć się nimi na 

bieżąco. 

✓ wziąć odpowiedzialność za nasze własne działania i pracować nad naszymi celami w 

przerwach między sesjami, 

✓ być sobą. 

✓ chronić nawzajem swoją reputację i zawsze się wspierać. 

✓ poinformować naszego facylitatora w odpowiednim czasie, jeśli nie będziemy mogły 

uczestniczyć w sesji. 

✓ że jesteśmy gotowe odpowiedzieć na wszelkie pytania i doceniać bycie zachęcanym do 

podejmowania wyzwań i osiągania naszych celów. 

✓ aby odezwać się, jeśli nie czujemy się komfortowo z danym poziomem wyzwania. 

✓ aby szanować swoje pomysły i nie kraść ich dla własnych celów biznesowych. 

✓ być otwartymi na nowe pomysły, akceptować krytyczne opinie i wyrażać to, co naszym 

zdaniem działa, a co nie.  
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KROK 6: DYSKUSJA I UŻYCIE NARZĘDZI 

Po wykonaniu kroków 1-5, należy rozpocząć krok 6, część główną wg. metodologii Circle. Pierwszym 

etapem tego procesu jest tzw. „odprawa”. Jest to ściśle związane z etapem 2 i ma na celu 

sprawdzenie, jak się czuje każda z uczestniczek. 

 O czym ostatnio/ dzisiaj myślałaś? Czy jest coś, o czym chciałabyś porozmawiać? Na czym chciałabyś 

się skupić? Jakie postępy zostały poczynione? (od ostatniej sesji - dotyczy tylko sesji 2 i 3).  

Poświęcenie kilku minut na to, aby każda z uczestniczek opowiedziała o swoich emocjach, pozwoli na 

ustrukturyzowanie pozostałej części sesji w oparciu o to, co zostało omówione i aktualne potrzeby 

uczestniczek.  

Po tych wstępnych dyskusjach czas na prezentacje, podczas których każda z uczestniczek ma 20 

minut na przedstawienie problemu lub wyzwania, które chciałaby przedyskutować. Pomoże to 

uzyskać lepsze i szersze spojrzenie na temat. Oto kilka pytań wprowadzających i pomagających 

uczestniczkom usystematyzować tematy i zagadnienia, o których chcą rozmawiać z grupą: 

 Na czym polega problem, wyzwanie i/lub możliwość, na której chciałabyś się skupić? 

 Dlaczego chciałabyś się dziś na tym skupić?  

 W jaki sposób stało się to dla Ciebie problemem lub wyzwaniem? 

 Jak ważny jest dla ciebie ten temat? (w skali od 1-10) 

 Ile energii potrzeba do rozwiązania tego problemu/wyzwania? (w skali od 1-10)  

1. Prowadząca powinna podzielić się wystarczającą ilość szczegółów tak, aby pozostałe uczestniczki 

spotkania uzyskały szeroką wiedzę na temat zagadnienia/wyzwania, przed którym stoi 

prowadząca.  

2. Po zreferowaniu zagadnienia, pozostałe członkinie Circle powinny rozpocząć zadawanie pytań 

prowadzącej (zgodnie z Techniką Zadawania Pytań). Te działania powinny prowadzić do dalszych 

dyskusji i wyjaśnień ze strony prowadzącej. 

3. Facylitator/ka powinien być świadomy/a zadawanych pytań i w razie potrzeby starać się je jeszcze 

pogłebić, aby zmaksymalizować proces uczenia się. Ma być przewodnikiem i trenerem dla swoich 

uczestniczek, mimo iż to one powinny znajdować swoje własne rozwiązania. Tematy mają być 

omówione ale nie nadmiernie dyskutowane. Celem Circles jest dogłębne zbadanie problemów i 

wyzwań w celu znalezienia rozwiązań! 

 

 

 

 

Podczas sesji można poprosić uczestniczki o wykonanie serii ćwiczeń na przełamanie 

lodów/narzędzi/działań; narzędzia te koncentrują się na celu każdej sesji (Wizja, Motywacja, 

Planowanie, itp.). W zależności od potrzeb uczestniczek, należy wybrać narzędzia, które pomogą im 

w rozwiązaniu danego problemu/wyzwania. 

Uwaga:  dogłębne badanie problemu może być bardzo czasochłonne. Jako facylitator/ka musisz 

zatem upewnić się, że sesja jest dobrze zarządzana i prowadzona (będzie to zależało od liczby 

uczestniczek, czasu, gadatliwości grupy, złożoności zagadnienia, itp.). 
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Zalecamy przeprowadzenie ćwiczenia na przełamanie lodów na początku pierwszej sesji (OPTIONAL 

ICE BREAKER), aby wszystkie uczestniczki czuły się bardziej komfortowo. Można to zrobić po 

prezentacjach uczestniczek (krok 3). Pozostałe narzędzia powinny być wykorzystywane, według 

uznania facylitatora/ki, w oparciu o potrzeby uczestniczek.  

 

 

 

 

Poza dostarczonymi ćwiczeniami, wzór Międzynarodowego Planu Działania MUSI być 

wykorzystywany podczas każdego spotkania i realizowany w trakcie sesji Artist Circles™. Znajduje się  

on w rozdziale MATERIAŁY SESJI niniejszego przewodnika. Należy podczas każdej sesji pracować nad 

tym planem i go dyskutować. 

KROK 7: ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ SESJI 

Na zakończenie pierwszej sesji Artist Circles™ powinna odbyć się krótka dyskusja na temat co 

uczestniczki wyniosą z tej konkretnej sesji. Możesz zadać pytanie, czego uczestniczki dowiedziały się 

o sobie, o swoim problemie/wyzwaniu lub możliwości, a także o wpływ, jaki na nie miała ta sesja. 

Po tej dyskusji należy również upewnić się, że następujące rzeczy zostały zakończone: 

 Formularze oceny sesji zostały rozdane, wypełnione i oddane facylitatorowi. Ze względu na 

RODO należy wyjaśnić wszystkim uczestniczkom, w jaki sposób ich dane będą przetwarzane i 

udostępniane. I są to jedynie instytucje finansujące program Erasmus+. 

 Szczegóły następnej sesji zostały wyjaśnione (data, godzina, miejsce). 

 Należy powtórzyć cele SMART i zachęcić do pracy nad nimi w okresie pomiędzy sesjami. 

(System rywalizacji koleżeńskiej buddy chasing system, może zachęcić do wzajemnego 

kontynuowania swoich celów SMART) 

 Zaproś uczestniczki na platformę Global FemART Learning w celu dalszego uczenia się i 

zdobywania wiedzy na temat konkretnych umiejętności i wiedzy. 

 Powtórz swoje zadania jako facylitator/ka - wyślij podstawowe zasady do wszystkich 

uczestniczek itp. 

Artist Circle Sesja Druga 
Podczas drugiej sesji należy powitać wszystkie uczestniczki na  Artist Circle. Powinny być wykonane 

czynności administracyjne (Lista obecności i powtórzenie reguł grupowych.) Następnie powinny być 

omówione cele i Międzynarodowe Plany Działania z poprzedniej sesji. Po czym należy wykonać kroki 

6 i 7. 

Artist Circle Sesja Trzecia: Sesja Finałowa 
Podczas drugiej sesji należy powitać wszystkie uczestniczki na  Artist Circle. Powinny być wykonane 

czynności administracyjne (Lista obecności i powtórzenie reguł grupowych.) Następnie powinny być 

omówione cele i Międzynarodowe Plany Działania z poprzedniej sesji. Po czym należy wykonać krok 

6. 

Uwaga: narzędzia/ćwiczenia przedstawione w tym przewodniku są podzielone na KEY i OPTIONAL; te, 

które są oznaczone jako KEY powinny być używane podczas wskazanej sesji. Te, które są "OPTIONAL", 

mogą być również stosowane, ale nie są obowiązkowe. Niewykorzystane narzędzia mogą być zadane 

jako praca domowa. 
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Podczas zamykania sesji finałowej pilotażu Artist Circles™ należy postępować zgodnie z poniższą 

instrukcją:  

KROK 8: ZAMKNIĘCIE SESJI FINAŁOWEJ  

Podczas sesji finałowej należy wykonać kilka dodatkowych czynności. Są one wymienione poniżej:  

 Dyskusja o doświadczeniach uczestniczek i ogólnych wnioskach wyciągniętych z sesji Artist 

Circles™. 

 Każda z uczestniczek powinien ponownie dokonać samooceny, wypełniając formularz oceny 

umiejętności miękkich Global FemART. Następnie należy porównać swoje wyniki z pierwszej 

sesji i przyjrzeć się dokonanym postępom. Formularz "Soft Skills" można znaleźć w załączniku 

do niniejszego przewodnika oraz w folderze dostarczonym przez Inova, w którym znajdują się 

wszystkie osobne dokumenty. Jako facylitator/ka powinieneś przynieść wstępną ocenę 

umiejętności i dać czas na zastanowienie się nad wynikami. Po zakończeniu sesji finałowej i 

dla celów sprawozdawczych należy stworzyć odzwierciedlający wykres umiejętności miękkich 

dla uczestniczek. Poniżej znajduje się przykład: 

 Należy dać uczestniczkom możliwość ułożenia planu dalszej nauki, w tym spotkania się ze sobą 

po zakończeniu Artist Circles™. Należy również zachęcać uczestniczki do dalszej pracy nad 

celami SMART i Międzynarodowymi Planami Działania. 

 Pamiętaj, aby przypomnieć o wszystkich dostępnych dla uczących się platformy Global 

FemART: platformę Global FemART, stronę Facebook i stronę internetową. 

 Rozdaj formularze oceny końcowej i upewnij się, że każda z uczestniczek wypełniła oba 

dokumenty i przekazała je Tobie i przed opuszczeniem sesji. Wszystkie zdobyte informacje 

zwrotne są niezbędne do usprawnienia realizacji Global FemART Artist Circles i projektu, 

dlatego tak ważne jest, aby odzyskać wszystkie formularze oceny.  

 Wszystkim uczestniczkom, które uczestniczyły w 2 lub więcej sesjach zostaną rozdane 

certyfikaty. 
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Artist Circles™ Narzędzia do pracy 

kreatywnej 
Poniższa sekcja przedstawia wszystkie narzędzia/wiczenie, które mogą być używane podczas sesji 

Artist Circles™. Instrukcje dotyczące wdrażania każdego z nich są podane, aby pomóc facylitatorom 

czuć się komfortowo korzystając z tych materiałów podczas sesji szkoleniowych. Narzędzia te 

zostaną również zaprezentowane podczas Warsztatów Szkoleniowych dla Trenerów. Ćwiczenia te są 

również dostępne w tym przewodniku. 

Każde z narzędzi/wiczeń do danej sesji będzie miało związek (bezpośredni lub pośredni) z głównym 

celem sesji Circle. Każde narzędzie jest określane jako KEY lub OPTIONAL. W ramach programu Artist 

Circles™, każdy facylitator musi korzystać z narzędzi KEY, uznanych za niezbędne do osiągnięcia 

celów edukacyjnych metodologii Circles™. Narzędzia wymienione jako OPTIONAL są zalecane, ale 

mogą być pominięte w zależności od potrzeb konkretnej grupy. 
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Ćwiczenia na przełamanie lodów:  
Poniżej znajdują się dwa przykłady ćwiczeń na przełamanie lodów. Wybierz jedno i zrealizuj podczas 

pierwszej sesji Artist Circle™, aby pomóc uczestniczkom w poznaniu siebie nawzajem. 

 

Icebreaker 1: Klucze 

Czas: 
5 minut na wprowadzenie 
5 minut na ćwiczenie 
5-10 minut na dyskusję 

Materiały: 
Twoje osobiste 
klucze 

 

Celem tego ćwiczenia jest pomoc uczestniczkom w poznaniu siebie nawzajem i poczuciu się 

komfortowo rozmawiając o swoim życiu osobistym i zawodowym z innymi osobami w grupie.  

Krok 1: Poproś wszystkie uczestniczki o wyciągnięcie kluczy. Na podstawie swoich kluczy i breloków 

każda z uczestniczek musi opowiedzieć grupie o sobie i o tym, jak jej klucze ją reprezentują. 

Na przykład: zestaw kluczy z dużą ilością breloków z różnych krajów może odzwierciedlać 

zamiłowanie danej osoby do podróżowania. 

 

Icebreaker 2: Dłonie wiedzy 

Czas: 
5 minut na wprowadzenie 
5 minut na ćwiczenie 
10 minut na dyskusję 

Materiały: 
Długopisy 
Kartki A4  

 

Celem tego ćwiczenia przełamującego lody jest 

umożliwienie każdej osobie podzielenia się z grupą 5 

faktami o sobie (nie związanymi z działalnością 

gospodarczą).  

Krok 1: Poproś uczestników o odrysowanie swoich dłoni na 

kartce.  

Krok 2: Na papierze, napisz o sobie  5 faktów: po jednym na 

każdym z palców. 

Krok 3: Podziel się tymi faktami z grupą. 

 

 

 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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KEY Narzędzie Pierwsze: Tworzenie „Drogi Wizji”   
Czas: 
 5 minut na wprowadzenie  
20 minut na ćwiczenie 
15 minut na informacje zwrotne i dyskusję 

Materiały:  
Ksero rysunku „drogi wizji” 
Długopisy 
Zapasowe kartki (jeśli potrzeba) 

 

 

Przegląd: Planując swoją „drogę wizji”, uczestniczki mogą zobaczyć, jak potencjalnie będą wyglądać 

ich kolejne kroki, podczas realizacji celu i ostatecznej wizji -  internacjonalizacji! Ćwiczenie to ma na 

celu pomóc uczestniczkom w wizualizacji ich drogi do sukcesu, umiędzynarodowienia lub głównego 

celu biznesowego.  

KROK 1: Poproś uczestniczki o narysowanie ich wizji/celu w kwadracie wizji (pole F). Wizja ta 

powinna dotyczyć raczej ich działalności gospodarczej i jej umiędzynarodowienia. 

KROK 2: Poproś uczestniczki o zastanowienie się nad pięcioma krokami w drodze do osiągnięcia 

konkretnej wizji. Następnie powinny one zilustrować te kroki w polach od A do E. Zakończona „Droga 

Wizji” pokaże, jak należy postępować! Upewnij się, że pod koniec tego ćwiczenia każda z 

uczestniczek przeprowadzi dyskusję na temat tego, dlaczego tak a nie inaczej zwizualizowała kroki i 

do czego to prowadzi.  
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KEY Narzędzie Drugie: Wizje i Wartości3 
 

Czas:  
5 na wprowadzenie 
15 minut na ćwiczenie Jelly Bean Priority  
10 minut na aktywność na wykresie przepływu 
15 minut na informacje zwrotne i dyskusję                                                

Materiały:  

Ksero ćwiczenie 2 

Kubeczki (7 na osobę)  

16 pomponów/guzików/cukierków na osobę  

Etykietki/karteczki samoprzylepne 

Długopisy 
 

Wprowadzenie: W tym ćwiczeniu chodzi o zastanowienie się nad swoimi wartościami w odniesieniu 

do wizji internacjonalizacji biznesu. Celem tego narzędzia jest pomoc uczestniczkom w 

zastanowieniu się nad ich wartościami i uświadomieniu sobie, które są najważniejsze. Uczestniczki 

muszą ustalić swoje priorytety. To ćwiczenie pomoże im zobaczyć, co naprawdę cenią sobie 

najbardziej i w jaki sposób należy włączyć te wartości do ich wizji przyszłego sukcesu. 

Krok 1: Poproś uczestniczki, aby wymieniły wszystkie swoje wartości w górnej części kartki. 

Krok 2: Zrób ćwiczenie Jelly Bean z Twoją grupą, aby określić ich najważniejsze priorytety.  

Instrukcja wykonania tego ćwiczenia: 

• Ze wszystkich zapisanych wartości/priorytetów, każda z uczestniczek powinna wybrać 7 dla 

siebie najważniejszych. 

• Rozdaj 7 kubeczków, 7 etykiet i 16 pomponów na osobę. Poproś uczestniczki o opisanie na 

etykiecie każdego z kubeczków. 
• Następnie należy porozdzielać 16 pomponów do kubków ilością adekwatną do wartości 

nadanej danemu priorytetowi 

 

Na przykład: 

 Sukces = 5 pomponów 

 Pieniądze = 4 

 Bezpieczeństwo = 3 

 Niezależność = 2 

 Rozrywka = 1 

 Rodzina/ Przyjaciele = 1 

 

• Następnie należy zabrać 2 pompony z dowolnego kubeczka (lub po 1 z dwóch), w zależności 

od tego, które priorytety są mniej ważne.  

• Potem kolejny 1, potem kolejne 3, potem kolejny 1, potem kolejne 3.  

 
3 Zainspirowane przez My Values kartę ćwiczeń ‘My Business My Way’ zestawie ćwiczeń, 
https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf [accessed 02 
August 2019] (p.7). 

https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
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• Na koniec należy zostawić sześć pomponów. Pokaże to, które priorytety są najważniejsze. 

Z pucharków, w których nadal znajdują się pompony, uczestniczki powinny wybrać 2 swoje 

NAJWAŻNIEJSZE priorytety i zapisać je na wykresach przepływu na następnej stronie. 

 

Krok 3: Te wykresy przepływowe pozwolą na autorefleksję nad ich wartościami i wpływem na ich 

działalność.  

Zadaj pytanie: czy wizja jest zgodna z wartościami? Z kolei, myśląc o globalizacji swojej działalności, 

uczestniczki będą miały większe zrozumienie dla podstawowych wartości, których chce bronić oraz 

ogólnych priorytetów w życiu. 
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KEY Narzędzie Trzecie: Cele SMART  

Czas:  
10 minut na wprowadzenie 
20 minut ćwiczenie 
10 minut na informację zwrotną i dyskusję                                                

Materiały: 

Ksero ćwiczenie 3 i przykłady 

Długopisy 

 

Wprowadzenie: Celem tego ćwiczenia jest podkreślenie, w jaki sposób, poprzez formułowanie 

życzeń i celów SMART, stają się one bardziej osiągalne, szczególnie w związku z rozszerzeniem ich 

działalności poza granice kraju. 

Krok 1: Poproś uczestniczki o zapisanie na górze kartki życzenia/celu, który chciałyby osiągnąć. 

Krok 2: Po zakończeniu etapu pierwszego uczestniczki powinny ocenić, jak osiągnąć swój 

cel/życzenie SMART. Przy pomocy pytań (poniżej), powinny wypełnić tabelkę a następnie omówić 

swoje notateki z pozostałymi uczestniczkami Circle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specific (konkretne) 
• Co chcę osiągnąć? 

• Dlaczego chcę to zrobić? 

• Jakie są związane z tym wymagania? 

• Jakie są  związane z tym ograniczenia? 

Measurable (mierzalne) 
• Jak będę mogła dostrzec swoje postępy? 

• Skąd będę wiedziała, że mój cel został osiągnięty? 

 
Achievable (osiągalne) 
• W jaki sposób mój cel może zostać osiągnięty? 

• Jakie są logiczne kroki które powinnam podjąć aby go osiągnąć? 
 
 

Relevant (istotne) 
• Czy ten cel jest opłacalny? 

• Czy to jest odpowiedni czas do jego realizacji? 

• Czy mam wystarczające środki żeby osiągnąć ten cel? 

• Czy ten cel jest zgodny z moimi długoteminowymi celami? 
 
 

Time-Bound (ograniczone w czasie) 
• Jak długo zajmie mi osiągniecie tego celu? 

• Kiedy należy zakończyć realizację tego celu? 

• Kiedy będę pracować nad realizacją tego celu? 

 



 

  The European Commission support for the production of this publication does  

not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of  

the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use  

which may be made of the information contained therein. 

28 

KEY Tool Four: Moja Historia4 
Czas:  
10 minut na wprowadzenie 
20 minut na ćwiczenie 
10 na informacje zwrotne i dyskusję                                                

Materiały:  
Ksero ćwiczenie 4 
Długopisy 

 

Wprowadzenie: Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, jak Twoja firma rozwijała się do tej pory. 

Skłąnia uczestniczki do refleksji nad swoją drogą zawodową i do podkreślenia najlepszych cech, 

doświadczeń życiowych i umiejętności, które wnoszą do wszystkiego, co robią. To działanie jest 

doskonałym sposobem na zmotywowanie uczestniczek i nazwania wszystkich umiejętności i 

atrybutów już posiadanych, które są niezbędne do rozwoju biznesu. 

Krok pierwszy: Poproś uczestniczki, aby wypełnili tabelę dla Narzędzia 4.  

Krok drugi: Przejdź dookoła grupy i przedyskutujcie "historię" każdej z uczestniczek. Z ich prezentacji 

może wyniknąć więcej dyskusji, to dobrze, upewnij się, że każda osoba ma czas, aby opowiedzieć o 

swojej historii. 

 

 

 

 
4 My Business My Way: komplet narzędzi który pomaga konietom przedsiębiorcą odnieść sukces, 

https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-

way.pdf, (pg. 5) [accessed 2 August 2019]. 

https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
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OPTIONAL Narzędzie Piąte: Moje Osiągnięcia5 
Czas: 
10 minut na wprowadzenie 
15 minut na ćwiczenie 
10 minut na informację zwrotną i dyskusję                                                

Materiały: 
Ksero Narzędzie 5 
Długopisy 

 

Przegląd: Celem tego ćwiczenia jest zmotywowanie uczestniczek do sprawdzenia, co już osiągnęły. 

Spisując wszystkie osiągnięcia, jakie dokonałaś w swojej działalności lub/i życiu osobistym, łatwiej 

jest zobaczyć, swoje sukcesy. Może to być również świetny sposób na utrzymanie motywacji i 

wytrwałość w trudnych czasach. 

Krok pierwszy: Poproś uczestniczki, aby wypełniły ksero informacyjną dla Narzędzia 5.  

Krok drugi: Przejdź dookoła grupy i porozmawiajcie o osiągnięciach każdej z uczestniczek. Z ich 

prezentacji może wyniknąć więcej dyskusji; to dobrze; upewnij się, że każda osoba ma wystarczjąco 

czasu, aby opowiedzieć o swoich osiągnięciach. 

 

 

 

 
5 Zainspirowane przez My Business My Way: komplet narzędzi który pomaga konietom przedsiębiorcą odnieść 

sukces, https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-

business-my-way.pdf, (pg. 6) [accessed 2 August 2019]. 

https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
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OPTIONAL Narzędzie Szóste: Pomyśl o 3D! 
Czas:  
10 minut na wstęp 
15 minut na ćwiczenie 
10 minut na informacje zwrotną i dyskusję 

Materiały:  
Ksero Ćwiczenie 6 
Długopisy 

 

Wprowadzenie: Celem tego ćwiczenia jest pomoc uczestniczkom w ich umiejętnościach planowania 

i zarządzania; w szczególności ćwiczenie to powinno pomóc im w ustaleniu priorytetów pracy i 

rozróżnieniu pomiędzy zadaniami, które MUSZĄ wykonać same, a tymi, które mogą być delegowane 

na innych lub odrzucone.  

Krok pierwszy: Poproś uczestniczki, aby wypełniły pierwszą część ćwiczenia do narzędzia 6. 

Krok drugi: Kiedy uczestniczki skończą wymieniać wszystkie swoje zadania/obciążenia, powinny 

zdecydować, w której z trzech kolumn umieścić je i odpowiednio wypełnić tabelkę. 

  

Krok trzeci: Powinieneś zaprosić uczestniczki do dyskusji na temat ich wyborów i czy w trakcie tego 

procesu powstały jakieś problemy. Upewnij się, że każda uczestniczka ma wystarczająco czasu, aby 

opowiedzieć o swoich wyborach. 
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Załączniki  

Materiały Sesyjne 
Informacje o Teorii Przepływu na Sesję 2: 

Podczas drugiej sesji Artist Circles™, przydatne może być wyjaśnienie i omówienie Teorii Przepływu. 

Poniżej znajdują się informacje na ten temat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie w zakresie przepływu występuje wtedy, gdy zarówno umiejętności, jak i wyzwania są 

wysokie. Typowa czynność zaczyna się w punkcie A, z niewielkimi wyzwaniami i umiejętnościami. 

Jeśli ktoś będzie się rozwijać, umiejętności będą się zwiększać, a aktywność staje się nudna (B). W 

tym momencie trzeba będzie zwiększyć wyzwanie, aby powrócić do przepływu (C). Cykl ten jest 

powtarzany na wyższych poziomach złożoności przez D i E. Przy dobrej aktywności przepływu cykle 

te trwają prawie bez końca.6  

 

Materiały administracyjne dla uczestniczek można znaleźć w materiałach sesyjnych pilotażu Artist 

Circles™.  

 

 

 

 
6 Extract from Good Business (Leadership, Flow and the Making of Meaning) by Mihaly Csikzentmihayli (2003) Hodder 

and Stoughton.  
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Rejestracja i formularz ewaluacyjny 
- Wzór Umowy -  Porozumienia edukacyjne 

- Wzór Formularza Oceny Umiejętności Miękkich Global FemART 

- Wzór Oceny Sesji (dla wszystkich trzech sesji) 

- Wzór Końcowy Formularz Oceny Sesji (dla sesji trzeciej) 

Wzór Listy Obecności:  

 

 

Wzór Certyfikatu:  
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Wzór Umowy -  Porozumienia edukacyjne: 

Umowa edukacyjna udziału w GLOBAL FEMART ARTIST CIRCLES™  

[nazwa organizacji i adres] 

Nasze zobowiązania 

Zgadzamy się na: 

✓ Pani udział w Global Artist Circle FemART 

✓ Monitorowanie procesu Artist Circle i realizację co najmniej 3 spotkań  

✓ Zapewnienie Pani wsparcia podczas programu Global FemART 

Pani zobowiązania 

Pani zgadza się na: 

✓ Aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach Circle (co najmniej 3 spotkania; więcej 

spotkań może być uzgodnionych przez Circle) 

✓ Powiadomienie [nazwa organizacji] i swojego mentora, jeżeli nie będzie Pani mogła 

uczestniczyć w spotkaniu (co najmniej 2 dni przed spotkaniem) 

✓ Dokonanie wszystkich niezbędnych formalności administracyjnych: m.in. wypełnienie 

formularza oceny po każdej sesji i innych 

Poufność: 

✓ Zgadzam się, że nie będę ujawniać żadnych poufnych informacji, o których dowiedziałam się 

podczas Artist Circle, żadnej stronie zewnętrznej, bez uprzedniej zgody [nazwa organizacji] i 

wszystkich uczestniczek grupy. 

✓ Nieprzestrzeganie Pani zobowiązań będzie traktowane przez [nazwa organizacji] jako 

niewywiązanie się z Umowy i może skutkować usunieciem Pani z programu  

 

✓ Inne: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię: _________________________________ 

Podpis: 

Data: __/___/____ 

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej umowy prosimy o kontakt z [wpisać nazwę] na 

[wpisać numer] lub e-mail [wpisać e-mail]. 
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Formularz Oceny Umiejętności Miękkich Global FemART (Sesja Pierwsza/ Początek): 

Imię: ______________________________________ 

Data: ____/____/____ 

Proszę ocenić siebie w tym momencie 

(1 = słabe           5= bardzo dobre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności i nastawienie 

Proszę zaznaczyć 
odpowiednio 

1 2 3 4 5 

1 Umiętności negocjacjne           

2 Poczucie własnej skuteczności      

3 Asertywność      

4 Umiejętności przywódcze      

5 Rozwiązywanie problemów      

6 Entuzjazm       

7 Zarządzaniem stresem           

8 Umiejętności prezentacyjne           

9 Zarządzaniem czasem           

10 Ustalanie celów           

11 
Identyfikacja moich przyszłych celów i sposobów ich 
osiągnięcia           

12 Zrozumienie moich wartości           

13 Umiejętności pracy w sieci      

14 Umijętności komunikacji      

15 
Zwiększenie wiedzy na temat przedsiębiorczości na 
poziomie międzynarodowym      

The European Commission support for the production of this publication does  

not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of  

the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use  

which may be made of the information contained therein. 
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Formularz Umiejętności Miękkich Global FemART (Ostatnia Sesja/ Koniec): 

Imię: ______________________________________  

Data: ____/____/____ 

Proszę ocenić siebie w tym momencie 

(1 = słabe           5= bardzo dobre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności i nastawienie 

Proszę zaznaczyć 
odpowiednio 

1 2 3 4 5 

1 Umiętności negocjacjne           

2 Poczucie własnej skuteczności      

3 Asertywność      

4 Umiejętności przywódcze      

5 Rozwiązywanie problemów      

6 Entuzjazm       

7 Zarządzaniem stresem           

8 Umiejętności prezentacyjne           

9 Zarządzaniem czasem           

10 Ustalanie celów           

11 
Identyfikacja moich przyszłych celów i sposobów ich 
osiągnięcia           

12 Zrozumienie moich wartości           

13 Umiejętności pracy w sieci      

14 Umijętności komunikacji      

15 
Zwiększenie wiedzy na temat przedsiębiorczości na 
poziomie międzynarodowym      

The European Commission support for the production of this publication does  

not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of  

the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use  

which may be made of the information contained therein. 
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Formularz Oceny Sesyjnej Global FemART Artist Circles™  

 

Do wypełnienia przez facylitatora: 

 

   

 

 

Do wypełnienia przez uczestniczki: 

1. Jakie były Pani oczekiwania wobec dzisiejszej sesji i czy zostały one spełnione? 

 

 

2. Jakie są 3 główne rzeczy, które wyniesie Pani z dzisiejszej sesji? 

 

 

 

3. Co do tej pory było dla Pani najciekawsze w Artist Circles™? 

 

 

 

4. Prosimy o dodanie dalszych uwag w poniższym miejscu: 

 

 

Imię: ………………………………………………                                                         Data: ____/______/_____  

 

Dziękujemy! Proszę zwrócić swojemu facylitatorowi. 

 

Twoje komentarze mogą zostać włączone do przyszłych materiałów promocyjnych/marketingowych 

projektu Global FemART. Jeśli nie zgadzasz się, że Twoje komentarze/cytaty mogą być wykorzystane 

do tych celów, proszę zaznaczyć pole.  

 

Imię i Nazwisko Facylitatora/ki: ................................ 

Numer Circle:                   N   Numer Sesji:                                 Data:  
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 Formularz Oceny Sesyjnej Global FemART Artist Circles™ 

Do wypełnienia przez facylitatora: 

 

 

 

Do wypełnienia przez uczestniczki: 

1. Proszę ocenić następujące aspekty sesji Artistic Circles, w których brała Pani udział: 

 

    

Czy Artistic Circles™ były przydatne dla Twojego 
planu umiędzynarodowienia biznesu? 

    

Czy masz jasne wyobrażenie o kolejnych krokach 
biznesowych po tych sesjach? 

    

Na ile był przydatny międzynarodowy plan 
działania w zakresie planowania 
internacjonalizacji Pani firmy? 

    

Czy poleciłabyś przyjaciółce Global FemART Artist 
Circles™? 

    

 

2. W jaki sposób Artist Circles™ pomogły Pani myśleć o globalizacji Pani firmy?  

 

 

3.   Dalsze uwagi? 

  

Imię: ………………………………………………                                                         Data: ____/______/_____  

Dziękujemy! Proszę zwrócić swojemu facylitatorowi. 

Twoje komentarze mogą zostać włączone do przyszłych materiałów promocyjnych/marketingowych 

projektu Global FemART. Jeśli nie zgadzasz się, że Twoje komentarze/cytaty mogą być wykorzystane 

do tych celów, proszę zaznaczyć to pole.   

 

Imię i nazwisko Facylitatora/ki: ................................ 

Numer Circle:                   Numer Sesji:                                 Data:  
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Ćwiczenia 

KEY Tool 1_Tworzenie „Drogi Wizji”   
Czas: 
 5 minut na wprowadzenie  
20 minut na ćwiczenie 
15 minut na informacje zwrotne i dyskusję 

Materiały:  
Ksero rysunku „drogi wizji” 
Długopisy 
Zapasowe kartki (jeśli potrzeba) 

 

Przegląd: Planując swoją „drogę wizji”, uczestniczki mogą zobaczyć, jak potencjalnie będą wyglądać 

ich kolejne kroki, podczas realizacji celu i ostatecznej wizji -  internacjonalizacji! Ćwiczenie to ma na 

celu pomóc uczestniczkom w wizualizacji ich drogi do sukcesu, umiędzynarodowienia lub głównego 

celu biznesowego.  

KROK 1: Poproś uczestniczki o narysowanie ich wizji/celu w kwadracie wizji (pole F). Wizja ta 

powinna dotyczyć raczej ich działalności gospodarczej i jej umiędzynarodowienia. 

KROK 2: Poproś uczestniczki o zastanowienie się nad pięcioma krokami w drodze do osiągnięcia 

konkretnej wizji. Następnie powinny one zilustrować te kroki w polach od A do E. Zakończona „Droga 

Wizji” pokaże, jak należy postępować! Upewnij się, że pod koniec tego ćwiczenia każda z 

uczestniczek przeprowadzi dyskusję na temat tego, dlaczego tak a nie inaczej zwizualizowała kroki i 

do czego to prowadzi.  
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KEY Tool 2_Wizje i Wartości7 
Czas:  
5 na wprowadzenie 
15 minut na ćwiczenie Jelly Bean Priority  
10 minut na aktywność na wykresie przepływu 
15 minut na informacje zwrotne i dyskusję                                                

Materiały:  
Ksero ćwiczenie 2 
Kubeczki (7 na osobę)  
16 pomponów/guzików/cukierków na osobę  
Etykietki/karteczki samoprzylepne 
Długopisy 

 

Wprowadzenie: W tym ćwiczeniu chodzi o zastanowienie się nad swoimi wartościami w odniesieniu 

do wizji internacjonalizacji biznesu. Celem tego narzędzia jest pomoc uczestniczkom w 

zastanowieniu się nad ich wartościami i uświadomieniu sobie, które są najważniejsze. Uczestniczki 

muszą ustalić swoje priorytety. To ćwiczenie pomoże im zobaczyć, co naprawdę cenią sobie 

najbardziej i w jaki sposób należy włączyć te wartości do ich wizji przyszłego sukcesu. 

Krok 1: Poproś uczestniczki, aby wymieniły wszystkie swoje wartości w górnej części kartki. 

Krok 2: Zrób ćwiczenie Jelly Bean z Twoją grupą, aby określić ich najważniejsze priorytety.  

Instrukcja wykonania tego ćwiczenia: 

• Ze wszystkich zapisanych wartości/priorytetów, każda z uczestniczek powinna wybrać 7 dla 

siebie najważniejszych. 

• Rozdaj 7 kubeczków, 7 etykiet i 16 pomponów na osobę. Poproś uczestniczki o opisanie na 

etykiecie każdego z kubeczków. 
• Następnie należy porozdzielać 16 pomponów do kubków ilością adekwatną do wartości 

nadanej danemu priorytetowi 

 

Na przykład: 

 Sukces = 5 pomponów 

 Pieniądze = 4 

 Bezpieczeństwo = 3 

 Niezależność = 2 

 Rozrywka = 1 

 Rodzina/ Przyjaciele = 1 

 

• Następnie należy zabrać 2 pompony z dowolnego kubeczka (lub po 1 z dwóch), w zależności 

od tego, które priorytety są mniej ważne.  

• Potem kolejny 1, potem kolejne 3, potem kolejny 1, potem kolejne 3.  

• Na koniec należy zostawić sześć pomponów. Pokaże to, które priorytety są najważniejsze. 

 
7 Zainspirowane przez My Values kartę ćwiczeń ‘My Business My Way’ zestawie ćwiczeń, 

https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf [accessed 02 August 

2019] (p.7). 

https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
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Z pucharków, w których nadal znajdują się pompony, uczestniczki powinny wybrać 2 swoje 

NAJWAŻNIEJSZE priorytety i zapisać je na wykresach przepływu na następnej stronie. 

 

Krok 3: Te wykresy przepływowe pozwolą na autorefleksję nad ich wartościami i wpływem na ich 

działalność.  

Zadaj pytanie: czy wizja jest zgodna z wartościami? Z kolei, myśląc o globalizacji swojej działalności, 

uczestniczki będą miały większe zrozumienie dla podstawowych wartości, których chce bronić oraz 

ogólnych priorytetów w życiu. 
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KEY Tool 3_ Cele SMART  
Czas:  
10 minut na wprowadzenie 
20 minut ćwiczenie 
10 minut na informację zwrotną i dyskusję                                                

Materiały: 
Ksero ćwiczenie 3 i przykłady 
Długopisy 

 

Wprowadzenie: Celem tego ćwiczenia jest podkreślenie, w jaki sposób, poprzez formułowanie 

życzeń i celów SMART, stają się one bardziej osiągalne, szczególnie w związku z rozszerzeniem ich 

działalności poza granice kraju. 

Krok 1: Poproś uczestniczki o zapisanie na górze kartki życzenia/celu, który chciałyby osiągnąć. 

Krok 2: Po zakończeniu etapu pierwszego uczestniczki powinny ocenić, jak osiągnąć swój 

cel/życzenie SMART. Przy pomocy pytań (poniżej), powinny wypełnić tabelkę a następnie omówić 

swoje notateki z pozostałymi uczestniczkami Circle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specific (konkretne) 
• Co chcę osiągnąć? 

• Dlaczego chcę to zrobić? 

• Jakie są związane z tym wymagania? 

• Jakie są  związane z tym ograniczenia? 

Measurable (mierzalne) 
• Jak będę mogła dostrzec swoje postępy? 

• Skąd będę wiedziała, że mój cel został osiągnięty? 

 
Achievable (osiągalne) 
• W jaki sposób mój cel może zostać osiągnięty? 

• Jakie są logiczne kroki które powinnam podjąć aby go osiągnąć? 
 
 

Relevant (istotne) 
• Czy ten cel jest opłacalny? 

• Czy to jest odpowiedni czas do jego realizacji? 

• Czy mam wystarczające środki żeby osiągnąć ten cel? 

• Czy ten cel jest zgodny z moimi długoteminowymi celami? 
 
 

Time-Bound (ograniczone w czasie) 
• Jak długo zajmie mi osiągniecie tego celu? 

• Kiedy należy zakończyć realizację tego celu? 

• Kiedy będę pracować nad realizacją tego celu? 
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KEY Tool Four: Moja historia8 
Czas:  
10 minut na wprowadzenie 
20 minut na ćwiczenie 
10 na informacje zwrotne i dyskusję                                                

Materiały:  
Ksero ćwiczenie 4 
Długopisy 

 

Wprowadzenie: Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, jak Twoja firma rozwijała się do tej pory. 

Skłąnia uczestniczki do refleksji nad swoją drogą zawodową i do podkreślenia najlepszych cech, 

doświadczeń życiowych i umiejętności, które wnoszą do wszystkiego, co robią. To działanie jest 

doskonałym sposobem na zmotywowanie uczestniczek i nazwania wszystkich umiejętności i 

atrybutów już posiadanych, które są niezbędne do rozwoju biznesu. 

Krok pierwszy: Poproś uczestniczki, aby wypełnili tabelę dla Narzędzia 4.  

Krok drugi: Przejdź dookoła grupy i przedyskutujcie "historię" każdej z uczestniczek. Z ich prezentacji 

może wyniknąć więcej dyskusji, to dobrze, upewnij się, że każda osoba ma czas, aby opowiedzieć o 

swojej historii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 My Business My Way: komplet narzędzi który pomaga konietom przedsiębiorcą odnieść sukces, 

https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-

way.pdf, (pg. 5) [accessed 2 August 2019]. 

https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
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OPTIONAL Narzędzie Piąte: Moje Osiągnięcia9 
Czas: 
10 minut na wprowadzenie 
15 minut na ćwiczenie 
10 minut na informację zwrotną i dyskusję                                                

Materiały: 
Ksero Narzędzie 5 
Długopisy 

 

Przegląd: Celem tego ćwiczenia jest zmotywowanie uczestniczek do sprawdzenia, co już osiągnęły. 

Spisując wszystkie osiągnięcia, jakie dokonałaś w swojej działalności lub/i życiu osobistym, łatwiej 

jest zobaczyć, swoje sukcesy. Może to być również świetny sposób na utrzymanie motywacji i 

wytrwałość w trudnych czasach. 

Krok pierwszy: Poproś uczestniczki, aby wypełniły ksero informacyjną dla Narzędzia 5.  

Krok drugi: Przejdź dookoła grupy i porozmawiajcie o osiągnięciach każdej z uczestniczek. Z ich 

prezentacji może wyniknąć więcej dyskusji; to dobrze; upewnij się, że każda osoba ma wystarczająco 

czasu, aby opowiedzieć o swoich osiągnięciach. 

 

 
9 Zainspirowane przez My Business My Way: komplet narzędzi który pomaga konietom przedsiębiorcą odnieść 

sukces, https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-

business-my-way.pdf, (pg. 6) [accessed 2 August 2019]. 

https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
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OPTIONAL Narzędzie Szóste: Pomyśl o 3D! 
Czas:  
10 minut na wstęp 
15 minut na ćwiczenie 
10 minut na informacje zwrotną i dyskusję 

Materiały:  
Ksero Ćwiczenie 6 
Długopisy 

 

Wprowadzenie: Celem tego ćwiczenia jest pomoc uczestniczkom w rozwinięciu ich umiejętnościach 

planowania i zarządzania; w szczególności ćwiczenie to powinno pomóc im w ustaleniu priorytetów 

pracy i rozróżnieniu pomiędzy zadaniami, które MUSZĄ wykonać same, a tymi, które mogą być 

delegowane na innych lub odrzucone.  

Krok pierwszy: Poproś uczestniczki, aby wypełniły pierwszą część ćwiczenia do narzędzia 6. 

Krok drugi: Kiedy uczestniczki skończą wymieniać wszystkie swoje zadania/obciążenia, powinny 

zdecydować, w której z trzech kolumn umieścić je i odpowiednio wypełnić tabelkę. 

  

Krok trzeci: Powinieneś zaprosić uczestniczki do dyskusji na temat ich wyborów i czy w trakcie tego 

procesu powstały jakieś problemy. Upewnij się, że każda uczestniczka ma wystarczająco czasu, aby 

opowiedzieć o swoich wyborach. 
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Odniesienia   
Wszystkie ilustracje użyte w tym reporcie zostały wzięte z bezpłatnych źródeł internetowych, takich 

jak https://pixabay.com/ lub https://unsplash.com/.  

Branding i projekt tego dokumentu został stworzony przez partnerstwo Global FemART.  

Metodologia Artist Circles™ została stworzona i opatrzona znakiem towarowym przez Marinę Larios, 

dyrektor Inova Consultancy Ltd. 

Narzędzia wymienione dla Artist Circles™ zostały opracowane przez Inova Consultancy lub ponownie 

zaadaptowane z renomowanych źródeł, w tym z innych: 

https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-

business-my-way.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf
https://www.nottingham.ac.uk/business/businesscentres/hgi/documents/my-business-my-way/my-business-my-way.pdf

