
	
	

ĆWICZENIE – MOJE WARTOŚCI 

CEL 
Ćwiczenie przygotowane jest abyś mogła/mógł okryć wartości którymi się 
kierujesz w życiu. Pokaże także jaką masz hierarchię wartości. 
Pomaga w znalezieniu odpowiedzi na pytanie: „Co się dla mnie liczy?” 
Dzięki temu będziesz wiedzieć, co jest dla Ciebie dobre. Sprawdzisz, czy zmiana 
która planujesz nie powoduje w Tobie konfliktów wewnętrznych.  
 
Zanim zaplanujesz kolejne kroki i zaczniesz działać, warto wiedzieć co jest dla 
Ciebie najważniejsze! 
Jest to 3 obszar w modelu Roberta Diltsa.* 
 
 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 
1/  
Z listy wszystkich załączonych wartości zakreśl te z którymi się identyfikujesz. 
 
2/ 
Weź nożyczki (teraz chwila na manualne zajęcia) i wytnij wszystkie zakreślone 
wartości. Wycięte karteczki poukładaj na stole przed sobą. 
 
3/ 
Pogrupuj wartości na dwie grupy: 

1. mogę się obyć bez tej wartości 
2. to jest wartość którą jest dla mnie ważna, której szukam u innych. Bez 

której nie mogę funkcjonować. 
 
Grupę nr 1 przejrzyj dla pewności raz jeszcze, zanim na zawsze odrzucisz te 
wartości. 
 
4/ 
Spójrz na wartości z grupy nr 2  i zacznij je grupować w podgrupy. 

Odpowiadaj sobie na pytania: 

-czy te wartości są do siebie podobne? 

* Model Dilts przezentuje 6 poziomów na schemacie dokonywania zmian i uczenia się. Misja, 
Tożsamość, Wartości, Umiejętności, Zachowania, Środowisko 
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PRZEBIEG ĆWICZENIA 
Ad 4/ 

- czy te wartości pasują do siebie? 
- Czy te wartości należą do tego samego zbioru? 

5/ 

Grup powinno się uzbierać 8. 

Grupą może też być jedna lub dwie wartości. Czasami może ich być nawet 
dwanaście. Zobacz zdjęcia poniżej, to są przykłady. 

 

 

ĆWICZENIE – MOJE WARTOŚCI 

Webinar „Zbuduj swój profil zawodowy” 15.01.2020              2 



	
	

PRZEBIEG ĆWICZENIA 
6/ 
Gdy już będziesz mieć osiem grup. Skup się na pierwszej z nich. Przeczytaj 
wartości w niej zawarte i zastanów się jak się ze sobą łączą? I która z tych 
wartości jest wartością która jest nadrzędna, czyli która z nich obejmuje sobą 
pozostałe leżące przed tobą w tej grupie wartości? 
Przesuń karteczkę na górę tej kolumny. Tak jak widzisz na zdjęciu powyżej. 
 
7/ 
Analogicznie zrób tak dla pozostałych 7 grup (kolumn) 

8/ 
Przeczytaj raz jeszcze każda grupę (kolumnę) ponownie dla pewności czy 
właśnie ta wybrana wartość jest nadrzędną? Jeśli tak, zrób sobie zdjęcia każdej 
kolumny, przydadzą się potemJ 

 

ZAKOŃCZENIE ĆWICZENIA 
Odrzuć pozostałe wartości z kolumn, zostawiając jedynie te które masz na górze. 
Brawo! Znasz już swoje 8 najważniejszych wartości. 

 
Kasia 
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