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Skrócony przewodnik korzystania  

z projektów Pathways w 

dodatkowych językach 
 
 
Ten skrócony przewodnik jest rekomendowany dla osób, które znają język angielski, 
nawet w niewielkim stopniu lub są zaznajomieni z Base Camp. Dla osób, które nie znają 
języka angielskiego lub nie są zaznajomione z Base Camp rekomendujemy korzystanie z 
pełnej wersji przewodnika. 
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Po skorzystaniu z przewodnika napisz nam, co myślisz. Podziel się swoją opinią w krótkiej,  

1-minutowej ankiecie i pomóż Toastmasters International ulepszać swoje materiały. 
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Wstęp 
Poniższy przewodnik nie odnosi się do projektów Pathways w językach arabskim, uproszczonym 
chińskim, tradycyjnym chińskim, angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, 
portugalskim, hiszpańskim ani tamil. Ścieżki Pathways w tych językach są do nabycia w wersji cyfrowej.  
 
Niektóre ze ścieżek Pathways zostały przetłumaczone na język polski przez jeden lub więcej Zespołów 
Tłumaczeń Dystryktu. Te projekty dostępne są jako dokumenty elektroniczne  
w formacie PDF do pobrania z Base Camp. Wirtualne materiały i prezentacje nie są w tej chwili dostępne 
w języku polskim.  
 
W celu zdobywania nagród za realizację projektów, poziomów i ścieżek musisz korzystać  
z wirtualnych materiałów i prezentacji w języku angielskim (lud innym dostępnym języku) i na bieżąco 
realizować je na Base Camp. W ten sposób uzyskasz dostęp do materiałów w języku polskim w formie 
dokumentów PDF, dostępnych dla Ciebie poza oryginalnymi materiałami  
w języku angielskim. Pamiętaj, aby zgłosić Wiceprezesowi ds. Edukacji realizowanie projektów  
w języku polskim. 
 
Poniżej znajdziesz opisy ścieżek. Obecnie nie wszystkie ścieżki mogą być dostępne w języku polskim. 
Niezależnie od tego, zastanów się, która ścieżka będzie odpowiadać Twoim celom  
i będzie dobrym dopasowaniem do Twoich potrzeb. Sprawdź dostępne materiały klikając tutaj. 
 

Opisy ścieżek 
 

 

DYNAMICZNE PRZYWÓDZTWO 
Ta ścieżka pomoże Ci zbudować kompetencje lidera. Projekty koncentrują się na 
zrozumieniu swoich stylów komunikacji i przywództwa. Projekty mają również pomóc  
w zrozumieniu oddziaływania konfliktu w grupie oraz pozyskiwaniu umiejętności 
potrzebnych do rozładowania i odpowiedniego zarządzania konfliktem. Projekty  
w ramach ścieżki kładą nacisk na rozwój strategii ułatwiających zmianę w organizacji 
lub grupie, komunikację interpersonalną i przemówienia publiczne. Ścieżka kończy się 
projektem, który wymaga zastosowania umiejętności przywódczych. 
 

 

EFEKTYWNY COACHING 
Ta ścieżka pomaga budować wizerunek pozytywnego lidera i mówcy. Projekty 
koncentrują się na kreowaniu pozytywnej, wzmacniającej komunikacji i zdobywaniu 
umiejętności przemawiania publicznego. Kluczową kompetencją w ramach ścieżki jest 
również poznawanie możliwości wspierania czyjegoś rozwoju poprzez coaching. 
Każdy projekt podkreśla wagę pozytywnej komunikacji interpersonalnej. Ścieżka 
kończy się Zaawansowanym projektem lidera (HPL) z dowolnego obszaru. 
 

 

ANGAŻUJĄCY HUMOR 
Ta ścieżka pomoże Ci rozwinąć umiejętności znakomitego mówcy publicznego. 
Projekty koncentrują się na lepszym zrozumieniu publiczności, uczeniu się jak publika 
reaguje i jak odbiera różne rodzaje humoru. Celem jest pozyskanie lub dopracowanie 
umiejętności przekazywania treści z humorem. Projekty mają na celu rozwijanie i 
lepsze rozumienie skutecznych technik przemawiania publicznego, pisania i 
wygłaszania przemówienia oraz stosowania humorystycznych historii i anegdot. 
Ścieżka kończy się długim przemówieniem, które ma odzwierciedlać pozyskane przez 
Ciebie umiejętności. 
 

 

PLANOWANIE INNOWACYJNE 
Ta ścieżka pomaga Ci budować kompetencje mówcy publicznego i lidera. Projekty na 
ścieżce koncentrują się na rozwijaniu silnej więzi z publicznością podczas 
wystąpienia, a także pisania oraz technik wygłaszania przemówień. Realizacja 
projektów przyczynia się do poznawania i budowania świadomości zarządzania 
projektem oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań. Ścieżka kończy się 
Zaawansowanym projektem lidera (HPL) z dowolnego obszaru. 

https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?c=%7B88E61C19-B6AD-4F06-865A-0090BE9DB9C2%7D
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ROZWÓJ ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZYCH 
Ta ścieżka pomaga budować kompetencje efektywnej komunikacji i bycia liderem. 
Projekty w ramach ścieżki koncentrują się na nauce zarządzania czasem oraz 
rozwijaniu i implementowaniu planu działania. Przemawianie publiczne i przewodzenie 
są odzwierciedlone w każdym projekcie. Ścieżka kończy się projektem, wymagającym 
zaplanowania i przeprowadzenia wydarzenia, które pozwoli wykorzystać wszystkie 
zdobyte umiejętności. 
 

 

STRATEGIE MOTYWACYJNE 
Ta ścieżka pomaga budować kompetencje silnej i efektywnej komunikacji. Projekty 
koncentrują się na poznawaniu strategii budowania silnych relacji z ludźmi, rozumienia 
ich motywacji i skutecznego przewodzenia niewielkim grupom w realizacji zadań. 
Ścieżka kończy się kompleksowym projektem wymagającym zbudowania zespołu, by 
zastosować wszystkie zdobyte kompetencje. 
 

 

PERSWAZYJNY WPŁYW 
Ta ścieżka pomaga budować kompetencje innowacyjnego mówcy i lidera. Wśród 
projektów są takie, które koncentrują się na korzystaniu z negocjacji, w celu uzyskania 
pozytywnych rezultatów jednocześnie wspierając rozwój komunikacji interpersonalnej  
i przemawiania publicznego. Każdy projekt podkreśla rozwój umiejętności 
przywódczych przydatnych w różnorodnych sytuacjach, jak również kreowania 
innowacyjnych rozwiązań. Ścieżka kończy się Zaawansowanym projektem lidera 
(HPL) z dowolnego obszaru. 
 

 

MISTRZOSTWO PREZENTACJI 
Ta ścieżka koncentruje się na budowaniu umiejętności komunikacji i przemawiania 
publicznego. Projekty koncentrują się na zwiększaniu świadomości, jak reaguje na 
Ciebie publiczność i pozwalają uczyć się nawiązywania relacji z odbiorcami. 
Realizacja projektów przyczynia się do pozyskiwania i rozwijania efektywnych technik 
przemawiania publicznego, poprzez  pisanie i wygłaszanie przemówień. Ścieżka 
kończy się długim przemówieniem, które ma odzwierciedlać pozyskane przez Ciebie 
kompetencje. 
 

 

RELACJE STRATEGICZNE 
Ta ścieżka pozwala Ci rozwijać się jako lider w komunikacji. Projekty na ścieżce 
pomagają lepiej zrozumieć różnorodność, uczą budowania relacji osobistych  
i zawodowych z różnymi ludźmi oraz rozwijania strategii public relations. W każdym 
projekcie kładzie się nacisk zarówno na komunikację interpersonalną jak  
i przemawianie publiczne. Ścieżka kończy się projektem, który wymaga zastosowania 
pozyskanych umiejętności w roli lidera organizacji o charakterze wolontariatu. 
 

 

PRACA ZESPOŁOWA 
Ta ścieżka koncentruje się na kompetencjach lidera zarządzającego zespołem. 
Projekty skupiają się na umiejętnościach aktywnego słuchania, motywowania oraz 
współdziałania i współpracy w zespole. Każdy projekt przyczynia się do wzmacniania 
skutecznej komunikacji interpersonalnej i przemawiania publicznego. Ścieżka kończy 
się projektem, wymagającym zastosowania kompetencji przywódcy. 
 

 

WIZJONERSKA KOMUNIKACJA 
Ta ścieżka pomaga budować umiejętności strategicznej komunikacji i przywództwa.  
W ramach projektów rozwijane są kompetencje związane z dzieleniem się 
informacjami na forum grupy, tworzeniem kreatywnych rozwiązań oraz planowaniem 
efektywnej komunikacji. W każdym projekcie przewija się praktyka pisania i techniki 
wygłaszania przemówień. Ścieżka kończy się wypracowaniem i zainicjowaniem 
długoterminowej wizji, może być ona personalna lub zawodowa. 
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Jak znaleźć projekty w formacie PDF w języku polskim 
1. Zakup wirtualną ścieżkę w języku angielskim. 
2. Zaloguj się do Base Camp. 
3. Przejdź do zakładki Instrukcje i materiały (Tutorials and Resources) na górnym 

pasku. 
4. Ponownie kliknij w Instrukcje i materiały (Tutorials and Resources) w rozwijającym się 

okienku. 
 

 
 

5. Pojawi się strona Instrukcje i materiały (Tutorials and Resources). 

6. Po lewej stronie ekranu, na liście w kategorii obszar (Subject) kliknij projekty 

Pathways w dodatkowych językach (Pathways Projects in Additional Languages). 

7. Następnie z listy, która się pojawi wybierz Polski (Polish). 
 

 
8. Wybierz spośród materiałów projekt, który chcesz zrealizować.   
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Nowy poziom 1 Pathways 
1) Nowe projekty w ramach poziomu 1 Pathways zostały przygotowane i opublikowane 

tylko w języku angielskim.  

a. Nowe projekty będą dostępne na wirtualnych ścieżkach w języku angielskim, 

wykupionych po 27 października 2021. 

b. To nie dotyczy ścieżek wirtualnych wybranych przed 27 października 2021. 

c. To nie dotyczy przetłumaczonych ścieżek wirtualnych. 

 

Poziom 1 
Pathways 
(wirtualna ścieżka w 

języku angielskim 

wybrana przed 27 

października 2021) 

Nowy poziom 1 
Pathways 
(wirtualna ścieżka w 

języku angielskim wybrana 

po 27 października 2021) 

Jak uzyskać nagrodę za realizację projektów  

z nowego poziomu 1 Pathways, korzystając  

z materiałów PDF w języku polskim na ścieżce 

wirtualnej w języku angielskim. 

Przełamanie lodów Przełamanie lodów 

a. Ukończ projekt PDF Przełamanie lodów  

w języku polskim. 

b. Oznacz projekt Przełamanie lodów jako 

zakończony na wirtualnej ścieżce w języku 

angielskim (po szczegóły przejdź do sekcji „Jak 

uzyskać nagrodę za realizację projektu po 

zapoznaniu się z materiałami PDF w języku 

polskim”). 

Ewaluacja i 

informacja zwrotna 

Ewaluacja i informacja 

zwrotna 

c. Ukończ projekt PDF Ewaluacja i informacja 

zwrotna w języku polskim. 

d. Oznacz projekt Ewaluacja i informacja 

zwrotna jako zakończony na wirtualnej ścieżce 

w języku angielskim (po szczegóły przejdź do 

sekcji „Jak uzyskać nagrodę za realizację 

projektu po zapoznaniu się z materiałami PDF 

w języku polskim”). 

Zbieranie informacji i 

prezentacja 

 

Pisanie przemówienia 

posiadającego cel 

e. Ukończ projekt PDF Zbieranie informacji  

i prezentacja w języku polskim. 

f. Oznacz OBA pozostałe projekty Pisanie 

przemówienia posiadającego cel oraz 

Wprowadzenie do różnorodności wokalnej  

i mowy ciała jako zakończone na wirtualnej 

ścieżce (po szczegóły przejdź do sekcji „Jak 

uzyskać nagrodę za realizację projektu po 

zapoznaniu się z materiałami PDF w języku 

polskim”). 

g. Wirtualna wersja w języku angielskim projektu 
Zbieranie informacji i prezentacja, znajduje 
się teraz na poziomie 3 wśród 
nieobowiązkowych projektów (po szczegóły 
przejdź do sekcji „Jak uzyskać nagrodę za 
realizację poziomu na wirtualnej ścieżce”). Nie 
możesz użyć realizacji tego projektu, jako 
realizacji jednego z nieobowiązkowych 
projektów z poziomu 3. 

h. Kontynuuj normalnie, zgodnie z instrukcjami  

w sekcji „Jak uzyskać nagrodę za realizację 

poziomu na wirtualnej ścieżce”.  

Wprowadzenie do 

różnorodności wokalnej i 

mowy ciała 
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Jak uzyskać nagrodę za realizację projektu po zapoznaniu się  
z materiałami PDF w języku polskim 

1. Zaloguj się do Base Camp.  
2. Przejdź do wybranego wirtualnego projektu ze ścieżki.  
3. Rozpocznij projekt, który zrealizowałeś już na podstawie materiałów w języku polskim. 
4. Kiedy projekt otworzy się, wybierz strzałką listę rozwijaną w dole ekranu. 
5. Wybierz ostatnią opcję z listy Oceń swoje umiejętności - po  

(Assess Your skills – After). 
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6. Wybierz dowolny numer i za pomocą przycisku następny (NEXT), przejdź do kolejnych 
stwierdzeń. Uważaj, aby nie kliknąć szarej strzałki po prawej ani po lewej stronie ekranu. 

7. Kiedy pojawi się czerwony przycisk zatwierdź (SUBMIT), kliknij w niego. 

 

 
 

8. Pojawi się okno z podsumowaniem (FEEDBACK). 

9. Zamknij zakładkę lub okno przeglądarki. 
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10. Na ekranie głównym w ikonie zaliczonego projektu pojawi się odznaczenie. W górnej 
części zobaczysz również rosnący pasek postępu realizacji poziomu (na środku) oraz 
rosnący pasek postępu ścieżki (po lewej). 
 

 
 

11. Na potwierdzenie zakończenia projektu otrzymasz maila, w języku angielskim. 
12. Powtarzaj powyższe kroki, w celu zaliczenia wszystkich projektów, jakie zrealizujesz na 

podstawie materiałów w języku polski. 
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Jak uzyskać nagrodę za realizację poziomu na wirtualnej ścieżce 
1. Zaloguj się do Base Camp. 
2. Przejdź do swojej wirtualnej ścieżki w języku angielskim. 
3. Przejdź do poziomu, który chcesz zamknąć.  
4. Z listy po lewej wybierz poziom, który chcesz zamknąć. Znajdź dodatkową kategorię 

Poziom #nr ukończenie (Level # Completion), poniżej projektów. Status będzie widniał  
jako zarejestrowany (Registered).  

5. Przyciskiem uruchom (Launch) przejdź do zakończenie ścieżki.  
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6. W nowym oknie lub nowej zakładce otworzy się dokument PDF w języku angielskim. 

Zawiera wyjaśnienie dotyczące zamykania poziomu. Zignoruj to i zamknij okno lub 

zakładkę. 

7. Kliknij niebieski przycisk zakończ (Mark Complete). Strona odświeży się.  

 

 
 

8. Przypomnij członkom Zarządu, aby przyznali Ci nagrodę w Club Central. 
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Jak uzyskać nagrodę za realizację wirtualnej ścieżki 
1. Zaloguj się do Base Camp. 
2. Przejdź do swojej wirtualnej ścieżki w języku angielskim. 
3. Wybierz element ukończenie ścieżki (Path Completion). 
4. Znajdź i uruchom projekt Refleksja na temat ścieżki (Reflect on Your Path). 
5. Wybierz strzałką listę rozwijaną na dole ekranu.  

6. Wybierz ostatnią opcję z listy Oceń swoje umiejętności – po  
(Assess Your skills – After). 
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7. Wybierz dowolny numer i za pomocą przycisku następny (NEXT) przejdź do 
kolejnych stwierdzeń. Uważaj, aby nie kliknąć szarej strzałki po prawej ani po 
lewej stronie ekranu. 

8. Kiedy pojawi się czerwony przycisk zatwierdź (SUBMIT), kliknij w niego. 
 

 
 

9. Pojawi się okno z podsumowaniem (FEEDBACK). 

10. Zamknij okno lub zakładkę. 
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11. Na ekranie głównym w ikonie zaliczonego projektu pojawi się odznaczenie.  
W górnej części zobaczysz również rosnący pasek postępu realizacji poziomu 
(na środku) oraz rosnący pasek postępu ścieżki (po lewej). 

12. Na potwierdzenie zakończenia projektu otrzymasz maila, w języku angielskim. 

13. Uruchom kafelek ukończenia ścieżki (Path Completion).  
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14. W nowym oknie lub nowej zakładce otworzy się dokument PDF w języku angielskim. 
Zawiera wyjaśnienie dotyczące zamykania poziomu. Zignoruj to i zamknij okno lub 
zakładkę. 

15. Kliknij zakończ (Mark Complete). Strona odświeży się. 
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16. Automatycznie zostanie wysłana wiadomość email do Wiceprezesa ds. Edukacji  

w Twoim klubie. Wiceprezes ds. Edukacji lub Sekretarz, w zależności od tego, kto  

w klubie jest za to odpowiedzialny, musi zatwierdzić ukończenie przez Ciebie poziomu 

na swoim profilu. 

17. Kiedy zakończenie projektu zostanie zaakceptowane przez członka Zarządu, na głównej 

stronie z Twoimi projektami pojawi się odznaczenie przy adekwatnym poziomie, a status 

zmieni się na ukończony (Completed). Pasek postępu realizacji ścieżki wskaże 100%. 

18. Twoja ukończona ścieżka będzie się teraz znajdować w sekcji ukończone (Completed) 

w zakładce Ścieżki i edukacja (Paths and Learning). 

 

 
 

19. Przypomnij członkom Zarządu, aby przyznali Ci nagrodę w Club Central. 

 

 


