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UMIEJĘTNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ: GRA DLA 
PRAWDZIWYCH DRUŻYN 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

SCENARIUSZ 

WPROWADZENI E   

Poniższy scenariusz nosi tytuł „Gra dla prawdziwych drużyn”. To ćwiczenie nakierowane 
na umiejętność przystosowania się wymaga tylko kilku prostych narzędzi, w tym dużych 
arkuszy papieru, kartek do pisania, długopisów i markerów. W tym ćwiczeniu 
uczestników dzieli się na grupy cztero-ośmioosobowe i poleca się im podzielenie się z 
grupą swoimi indywidualnymi mocnymi stronami i pozytywnymi atrybutami, które ich 
zdaniem mogą się przyczynić do sukcesu grupy.  

Rozdaj każdej drużynie jeden duży arkusz papieru, trochę kartek do pisania, markery i 
długopis lub ołówek. Poleć grupie, aby utworzyła „idealnego członka zespołu”, łącząc 

• Minimum czterech uczestników, maksymalnie ośmiu uczestników w 
grupie

• Można podzielić uczestników na grupy, aby nie były zbyt duże

• Udział w tym ćwiczeniu nie wiąże się z ograniczeniami wiekowymi. 
Jeżeli jakieś aspekty są zbyt skomplikowane dla danej grupy wiekowej, 
można je dopasować do niej, aby byli w stanie je zrealizować. 

• W pomieszczeniu powinno być dość miejsca, aby grupy nie słyszały 
nawzajem swoich rozmów

Wymogi dotyczące grupy uczestników

• Ćwiczenie należy wykonywać podczas jednych zajęć. Nie należy go 
rozdzielać na różne godziny zajęć, aby uczestnicy nie szukali pomocy 
zewnętrznej w ich realizacji. Wymagany czas: 20-30 minut.

Czas

• Niniejsze ćwiczenie wymaga pewnej znajomości teorii dotyczącej 
umiejętności przystosowania się/elastyczności. Można go jednak użyć, 
aby wdrożyć w praktyce teorię poznaną na innych zajęciach.

• Jeżeli zdecydowano o użyciu tego scenariusza, aby wspomóc ćwiczenie 
tego, czego nauczono się na innych zajęciach, warto je wykonać po 
przedstawieniu danej teorii lub odpowiedniego wyjaśnienia

• Ćwiczenie można zmodyfikować tak, aby pasowało do wymagań każdej 
grupy. Jeżeli zostanie powtórzone, warto zmienić grupy.

Wymagania organizacyjne
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wszystkie ich najlepsze cechy w jedną wymyśloną postać. Muszą nadać tej „osobie” imię 
i narysować ją na dużym arkuszu papieru, oznaczając jej różne atrybuty. Następnie grupa 
musi napisać historię o tej postaci. Historia powinna podkreślać wszystkie fantastyczne 
rzeczy, które wymyślona osoba potrafi zrobić, z uwzględnieniem wszystkich wspaniałych 
cech, które jej nadano. Na koniec daj grupom czas na forum, aby przedstawiły swoją 
postać i przeczytały jej historię. 

Potrzebny czas: 20-30 minut 

SCENARI USZ  

Prowadzący dzieli uczestników na grupy cztero-ośmioosobowe. Grupy otrzymują 
wszystkie wymagane materiały, aby wykonać działania zawarte na liście, którą dostali. 

Prowadzący instruuje uczestników, aby podzielili się z grupą swoimi indywidualnymi 
mocnymi stronami i pozytywnymi atrybutami, które ich zdaniem mogą się przyczynić do 
sukcesu grupy. Mają zapisać te cechy i atrybuty na kartce papieru. Po omówieniu w 
grupie każdy zespół otrzymuje jeden duży arkusz papieru, trochę kartek do pisania, 
markery i długopis. Następnie grupy otrzymają polecenie utworzenia „idealnego członka 
zespołu”, łącząc mocne strony i pozytywne atrybuty każdego członka zespołu w jedną 
wymyśloną postać. „Osoba” powinna też otrzymać imię, formę graficzną na rysunku, a 
wszystkie jej atrybuty należy oznaczyć. Grupa powinna równiez napisać historię tej 
postaci, podkreślając wszystkie rzeczy, które wymyślona osoba potrafi zrobić, z 
uwzględnieniem wszystkich jej wspaniałych cech. Na koniec ćwiczenia każda grupa 
przedstawia swoją postać na forum i czyta jej historię. 

 
EWALUACJA SCENARIUSZA  

Na zakończenie całego zadania grupa przeprowadzi jego wspólną ewaluację, w ramach 
której przekaże swoją opinię na temat ćwiczenia oraz to, jakie aspekty rozwiązania 
problemu uważa za bardziej przydatne dla realizacji zadań w grupie. Podczas dyskusji 
można użyć poniższych pytań na początek: Jeżeli jedna osoba miałaby wszystkie wasze 
najlepsze cechy, czy byłaby o wiele lepsza od dowolnej osoby z grupy?, Jaki wkład w 
zespół możesz wnieść jako członek zespołu?, Jak praca w zespole ułatwia życie każdej 
osobie?, Co można zrobić jako zespół, czego nie można zrobić samemu?, Jakie inne 
atrybuty waszym zdaniem wniosłyby wkład do zespołu, a których nie wymieniono w 
waszej historii?, Jakie inny atrybuty mają osoby w grupie, o których nie wspomniano w 
historii? 

Choć zaleca się przeprowadzenie ewaluacji tego samego dnia, którego użyto 
scenariusza, w razie braku czasu można ją wykonać na kolejnych zajęciach. Są jednak 
szanse, że opinia uczestników straci na wiarygodności z powodu upływu czasu. 
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CELE UCZENIA SIĘ 

Niniejsze ćwiczenie pomoże uczestnikom w dostosowaniu się do słabości, którą czują, 
że oni lub członek zespołu może mieć poprzez zrozumienie, że jako grupa mogą mieć 
więcej mocnych stron i pozytywnych atrybutów niż pojedynczo. Każda osoba dzieli się z 
grupą swoimi indywidualnymi mocnymi stronami i pozytywnymi cechami, które wnoszą 
wkład w całościowy sukces grupy. 

MATERIAŁY 

Materiały wymagane do realizacji tego scenariusza to: 

- Duży arkusz papieru 
- Kartki do pisania 
- Długopisy lub ołówki 
- Markery 
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UMIEJĘTNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ: BUDOWANIE 
NAJWYŻSZEJ WIEŻY 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

SCENARIUSZ 

WPROWADZENI E   

„Najczęściej nie szukamy ról, ale je otrzymujemy. Zazwyczaj też nie łączymy pracy z 
zespołem. Wysoko rozwinięta praca zespołowa to jednak jeden z najskuteczniejszych 
sposobów na wykonywanie zadań i realizację misji” - pisze Meredith Belbin, brytyjska 
teoretyczka specjalizująca się w zarządzaniu zespołem. Belbin jest autorką teorii ośmiu 
ról w zespole, uwzględniającej czynnik osobowości w tworzeniu dobrze funkcjonującego 
zespołu. Podobną koncepcję opartą na rolach w zespole wyróżnionych prez Belbin 
zaproponował Peter Honey. Zmniejszył liczbę tych ról do pięciu: 

• Grupy pięcioosobowe

• Udział w tym ćwiczeniu nie wiąże się z ograniczeniami wiekowymi. 
Jeżeli jakieś aspekty są zbyt skomplikowane dla danej grupy wiekowej, 
można je dopasować do niej, aby byli w stanie je zrealizować. 

• W pomieszczeniu powinno być dość miejsca, aby grupy nie słyszały 
nawzajem swoich rozmów

Wymogi dotyczące grup uczestników

• Ćwiczenie należy wykonywać podczas jednych zajęć. Nie należy go 
rozdzielać na różne godziny zajęć, aby uczestnicy nie szukali pomocy 
zewnętrznej w ich realizacji.

• 40 minut plus czas poświęcony na dodatkowe omówienie rezultatów

Czas

• Niniejsze ćwiczenie wymaga pewnej znajomości teorii dotyczącej 
umiejętności przystosowania się/elastyczności. Można go jednak użyć, 
aby wdrożyć w praktyce teorię poznaną na innych zajęciach.

• Jeżeli zdecydowano o użyciu tego scenariusza, aby wspomóc ćwiczenie 
tego, czego nauczono się na innych zajęciach, warto je wykonać po 
przedstawieniu danej teorii lub odpowiedniego wyjaśnienia

• Ćwiczenie można zmodyfikować tak, aby pasowało do wymagań każdej 
grupy. Jeżeli zostanie powtórzone, warto zmienić grupy.

Wymagania organizacyjne
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• lider - gwarantuje, że zespół ma wyraźne cele i zapewnia zaangażowanie każdego 
członka; 

• osoba kwestionująca - kwestionuje skuteczność, naciska na poprawę i lepsze 
wyniki; 

• człowiek czynu - zachęca zespół, aby zabrał się do pracy i wykonuje zadania 
praktyczne; 

• myśliciel - starannie dopracowuje swoje pomysły, ocenia i doskonali pomysły 
innych osób; 

• kibic - uwalnia napięcie i utrzymuje harmonię w zespole. 

Poniższe ćwiczenie nawiązuje do ról w zespole według Honeya, rozwija umiejętności 
pracy zespołowej, poprawia umiejętność samooceny w celu zaangażowania w pracę 
zespołową oraz jej efekty. 

SCENARI USZ  

Przeprowadź prezentację na temat ról w zespole. Podziel uczestników na grupy 
pięcioosobowe. Każda z nich powinna otrzymać zestaw słomek. Przedstaw zadania: 

1) Zbudujcie najwyższą wieżę. Do tego zadania nie możecie użyć żadnych innych 
materiałów. 

2) Zespół, którego budowla będzie najwyższa i wytrzyma bez podpór przez minutę 
wygrywa. 

3) Po wykonaniu zadania zapiszcie, jaką rolę w zespole pełniliście i oceńcie swój wkład 
w efekt końcowy. 

EWALUACJA SCENARIUSZA  

- Porozmawiaj z grupą o ćwiczeniu. Zadawaj pytania: 
- Jak wam się pracowało w grupie? 
- Jakie role odgrywaliście? 
- Dlaczego waszym zdaniem odgrywaliście takie role? 
- Czy ktoś uważa, że jego rola została mu narzucona? 
- Jaka korzyść płynie z bycia L, C, D, T, S, a jaka jest wada? 
- Co można zrobić, aby L, C, D, T, S pracował skuteczniej? 

CELE UCZENIA SIĘ  

- Rozwój umiejętności pracy zespołowej i wspólnego rozwiązywania problemów; 
- Nauka ról w zespole i poprawa umiejętności samooceny; 
- Budowanie wzajemnego zrozumienia w zespole różnych sposobów działania, 

komunikacji i rozwiązywania problemów. 

MATERIAŁY 

Materiały wymagane do realizacji tego scenariusza to: 
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- słomki do budowania lub przemysłowe.  
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KOMUNIKACJA: KOLORY 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

SCENARIUSZ 

WPROWADZENI E   

W proponowanym scenariuszu dotyczącym komunikacji wszystkie wyeksponowane 
elementy mają służyć znalezieniu najskuteczniejszych sposobów komunikacji, metod 
przekazywania i otrzymywania informacji o znaczeniu każdego uczestnika w 
komunikacji. 

Podczas gry będzie kilka barier komunikacyjnych, które można przezwyciężyć, jeżeli 
każda z uczestniczących grup wybierze spośród wszystkich elementów te, które pomogą 
im w ćwiczeniu. 

Zespół, który zdoła znaleźć klucz do komunikacji najszybciej zostanie uznany za przykład 
dobrej komunikacji dla wszystkich innych zespołów. 

• Minimum czterech uczestników, maksymalnie sześciu uczestników w 
grupie

• Można podzielić uczestników na grupy, aby nie były zbyt duże

• Udział w tym ćwiczeniu nie wiąże się z ograniczeniami wiekowymi. 
Jeżeli jakieś aspekty są zbyt skomplikowane dla danej grupy wiekowej, 
można je dopasować do niej, aby byli w stanie je zrealizować. 

• W pomieszczeniu powinno być dość miejsca, aby grupy nie słyszały 
nawzajem swoich rozmów

Wymogi dotyczące grupy uczestników

• Ćwiczenie należy wykonywać podczas jednych zajęć. Nie należy go 
rozdzielać na różne godziny zajęć, aby uczestnicy nie szukali pomocy 
zewnętrznej w ich realizacji

Czas

• Niniejsze ćwiczenie wymaga pewnej znajomości teorii dotyczącej 
umiejętności komunikacji. Można go jednak użyć, aby wdrożyć w 
praktyce teorię poznaną na innych zajęciach.

• Jeżeli zdecydowano o użyciu tego scenariusza, aby wspomóc ćwiczenie 
tego, czego nauczono się na innych zajęciach, warto je wykonać po 
przedstawieniu danej teorii lub odpowiedniego wyjaśnienia

• Ćwiczenie można zmodyfikować tak, aby pasowało do wymagań każdej 
grupy. Jeżeli zostanie powtórzone, warto zmienić grupy.

Wymagania organizacyjne
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SCENARI USZ  

Prowadzący dzieli uczestników na grupy cztero-sześcioosobowe.  

Prowadzący wyjaśnia zasady gry. W tej grze grupom wyjaśnia się, że chcemy, aby 
poznały lepiej siebie nawzajem, dlatego też każda grupa i każdy uczestnik gry ma 
pomyśleć o swoim ulubionym kolorze. 

Następnie pod kierunkiem prowadzącego, który rozpocznie komunikację, odliczając (np. 
1, 2, start!), każdy uczestnik gry będzie głośno przekazywał, jaki jest jego ulubiony kolor. 
Dodatkowo, aby komunikacja była możliwa, każdy będzie mówił tylko wtedy, gdy będzie 
jego kolej.  

Następnie każdy uczestnik zapisz swój ulubiony kolor i ulubiony kolor innych 
uczestników z jego grupy, a nawet z innych grup.  

Potem prowadzący ocenia, ilu uczestników gry zdołało usłyszeć preferowany kolor 
kolegów z grupy lub w najbliższym sąsiedztwie. 

Będzie dokładnie sprawdzać, ilu uczestników zna odpowiedź na to pytanie. 

Ten aspekt pokaże, na ile uczestnicy dbają tylko o przekazanie własnej informacji i ile 
uwagi zwracają na to, co mówią inni, podkreślając znaczenie słuchania. 

Ta krótka gra wyjaśnia bardzo dobrze, że dobra komunikacja wymaga nie tylko 
mówienia, ale też słuchania. 

EWALUACJA SCENARIUSZA  

Dzięki tej grze każdy uczestnik dowie się, jak ważna jest komunikacja oraz słuchanie. 

W tej grze ocenia się, ile uczestnicy z każdego zespołu usłyszeli ulubionych kolorów 
swoich kolegów, poza powiedzeniem, jaki jest ich ulubiony kolor. Gra podkreśla, że 
umiejętność komunikowania, ale też słuchania jest podstawowa w komunikacji.  

 

CELE UCZENIA SIĘ 

Do najważniejszych celów uczenia się w tym scenariuszu należy: 

1. Umiejętność słuchania tego, co mówią rozmówcy 
2. Umiejętności komunikacji interpersonalnej 

Gra pozwala nauczyć się, jak ważna jest komunikacja interpersonalna, ale też 
umiejętność słuchania osób dookoła dla skutecznej komunikacji. 

 

MATERIAŁY 

Gra: ulubione kolory 
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Używając jako bazy listy zawartej w niniejszym dokumencie, poniższe materiały są 
niezbędne: 

- Kartka i długopis 
 

ZAŁĄCZNIKI: MATERIAŁY WYMAGANE DO PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ 

 

  

GRA KOMUNIKACYJNA: ULUBIONY KOLOR 
 

Mój ulubiony kolor to: 

Ulubione kolory moich kolegów to: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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KOMUNIKACJA: ELEMENTY KOMUNIKACJI 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

SCENARIUSZ 

WPROWADZENI E   

W proponowanym scenariuszu dotyczącym komunikacji celem ćwiczenia jest 
znalezienie najskuteczniejszych sposobów komunikacji, metod przekazywania i 
otrzymywania informacji o znaczeniu każdego uczestnika w komunikacji. 

Podczas gry będzie kilka barier komunikacyjnych, które można przezwyciężyć, jeżeli 
każda z uczestniczących grup wybierze spośród wszystkich elementów te, które pomogą 
im w ćwiczeniu. 

Zespół, który zdoła znaleźć klucz do komunikacji najszybciej zostanie uznany za przykład 
dobrej komunikacji dla wszystkich innych zespołów. 

 
 

• Minimum czterech uczestników, maksymalnie sześciu uczestników w 
grupie

• Można podzielić uczestników na grupy, aby nie były zbyt duże

• Udział w tym ćwiczeniu nie wiąże się z ograniczeniami wiekowymi. 
Jeżeli jakieś aspekty są zbyt skomplikowane dla danej grupy wiekowej, 
można je dopasować do niej, aby byli w stanie je zrealizować. 

• W pomieszczeniu powinno być dość miejsca, aby grupy nie słyszały 
nawzajem swoich rozmów

Wymogi dotyczące grupy uczestników

• Ćwiczenie należy wykonywać podczas jednych zajęć. Nie należy go 
rozdzielać na różne godziny zajęć, aby uczestnicy nie szukali pomocy 
zewnętrznej w ich realizacji

Czas

• Niniejsze ćwiczenie wymaga pewnej znajomości teorii dotyczącej 
umiejętności komunikacji. Można go jednak użyć, aby wdrożyć w 
praktyce teorię poznaną na innych zajęciach.

• Jeżeli zdecydowano o użyciu tego scenariusza, aby wspomóc ćwiczenie 
tego, czego nauczono się na innych zajęciach, warto je wykonać po 
przedstawieniu danej teorii lub odpowiedniego wyjaśnienia

• Ćwiczenie można zmodyfikować tak, aby pasowało do wymagań każdej 
grupy. Jeżeli zostanie powtórzone, warto zmienić grupy.

Wymagania organizacyjne
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SCENARI USZ  

Każdy z nas ma cztery obszary, z których się komunikuje lub unika komunikacji. Jest to 
obszar otwarty, obszar ślepy, obszar ukryty i obszar nieznany.  

Każda osoba może mieć wiele poziomów, na których zbiera informacje o sobie i o 
świecie dookoła: obszar otwarty, obszar ukryty, obszar ślepy, obszar nieznany.  

• Obszar otwarty - którego zawartości jesteśmy świadomi i który chcemy ujawnić 
innym: wspomnienia, wiedza powszechna.  

• Obszar ukryty - którego zawartości jesteśmy świadomi, ale którego umyślnie nie 
chcemy ujawniać innym: uczucia, reakcje, impulsy, które uważamy za antyspołeczne, 
sytuacje, w których działamy wbrew własnym standardom lub standardom grupy. 

• Strefa ślepa - której zawartości nie jesteśmy świadomi, ale która jest częścią nas i 
inni mogą ją zobaczyć, ale my jesteśmy „ślepi”: uczucia i cechy, których nie 
rozpoznajemy jako swoich. 

• Obszar nieznany - zawiera dane, których ani my, ani inni nie są świadomi: silnie 
okazywane uczucia, tendencje i impulsy, potencjalnie całkowicie nieznane talenty, 
charakterystyczne reakcje, które występują tylko w sytuacjach krytycznych, 
szczególnych; „Stroje” i „odcienie”, których nie jesteśmy świadomi. 

2. Prowadzący dzieli uczestników na grupy cztero-sześcioosobowe i wyjaśnia zasady gry.  

W tej grze konieczny będzie wybór jednej lub dwóch prawidłowych opcji spośród 
podanych, aby przejść do kolejnego etapu gry, a następnie uczestnicy muszą sporządzić 
listę elementów pożądanych w komunikacji i drugą listę elementów, których należy 
unikać w komunikacji. 

3. Po wyborze obszaru początkowego: obszar otwarty, obszar ukryty, obszar ślepy, 
obszar nieznany, masz kilka elementów, w których musisz się orientować, aby przejść do 
kolejnego obszaru komunikacji. Wybierz dwa elementy, od których zaczniesz drogę z 
następującej listy: mówienie o sobie, mówienie o innych, dawanie i otrzymywanie 
informacji zwrotnych, żarty słowne. 

4. Po przejściu do drugiego obszaru możesz iść do kolejnego. W tym celu musisz wybrać 
jeden element z listy, który Ci w tym pomoże: egoizm, zaufanie, brak zaufania, spór, brak 
komunikacji. 

5. Teraz można przejść do trzeciego obszaru, wybierając jedną pozycję z poniższej listy: 
unikanie dzielenia się mniej znanymi faktami o obie, dzielenie się mniej znanymi faktami 
o sobie, dzielenie się wyłącznie doświadczeniem innych, unikanie wszelkich dyskusji.  

6. Na koniec osoby w grupach wybierają pięć elementów ze wszystkich 
przedstawionych. Teraz należy ponownie odnieść tę wartość do czterech obszarów i 
zapisać w każdym kwadrancie, który element lub elementy sprawi, że dany obszar 
będzie bardziej otwarty, używając pięciu już wybranych elementów (mówienie o sobie, 
mówienie o innych, dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych, żarty słowne).  
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7. Teraz można sporządzić listę elementów, które Twoim zdaniem dobrze byłoby 
ograniczyć, aby komunikacja była skuteczniejsza.  

EWALUACJA SCENARIUSZA  

Po każdym punkcie każdy zespół pokazuje prowadzącemu, jakiego wyboru dokonał, aby 
upewnić się, że zmierza w dobrym kierunku. Można uznać, że żaden kierunek nie jest 
zły, ale dla celów dobrej komunikacji trzeba wybrać odpowiednie elementy, aby w 
każdym obszarze korzystać tylko z tych elementów, które pomogą nam w lepszym 
zrozumieniu i lepszym poznaniu. Im bardziej damy się poznać innym partnerom w 
dialogu, tym bardziej otwarci będą i dadzą radę wyjść ze strefy komfortu w naszą stronę.  

CELE UCZENIA SIĘ 

Do najważniejszych celów uczenia się w tym scenariuszu należy: 

1. Zdolność do uświadomienia sobie obszaru, z którego się komunikujemy 

2. Znalezienie sposobu na poprawę komunikacji z innymi 

3. Umiejętność komunikacji interpersonalnej 

Po pierwszej grze uczestnicy będą też wiedzieć, jak ważne jest: 

- Mówienie o sobie otwarcie, dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych, a 
więc i przekraczanie tzw. martwego punktu. 

- Ufać i cieszyć się zaufaniem, wiedząc, że zaufanie wynika z trzech ważnych 
elementów: wiarygodność, czyli fakt, że elementy te można zweryfikować, 
odpowiedzialność - to, co się mówi i zapewnienie bezpiecznego otoczenia 
osobom bliskim. 

 

MATERIAŁY 

Materiały wymagane do realizacji tego scenariusza zależą od zadań uwzględnionych na 
liście. Używając jako bazy listy zawartej w niniejszym dokumencie, poniższe materiały są 
niezbędne: 

- Arkusze robocze pokazane poniżej,  
- Kartka i długopis.  
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ZAŁĄCZNIKI: MATERIAŁY WYMAGANE DO PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

ELEMENTY GRY KOMUNIKACJA 
W jakim obszarze Twoim zdaniem musisz zacząć, aby komunikacja była efektywna? 

 
 
Obszar otwarty 
 

 
Obszar ślepy 

 
Obszar ukryty 
 

 
Obszar nieznany 
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TWÓRCZE MYŚLENIE: UCZENIE SIĘ PRZEZ TWORZENIE 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

SCENARIUSZ 

WPROWADZENI E   

Poniższy scenariusz nosi tytuł „Uczenie się poprzez tworzenie”. Jego głównym celem jest 
zapewnienie, że uczestnicy (którzy zostaną podzieleni na grupy) będą potrafili 
przedstawić szkolny temat w sposób twórczy, aby się go nauczyć.  

Według teorii Edwarda De Bono dla celów wygenerowania twóczych idei w grupie, 
poczynając od utworzenia grupy roboczej, ustala się role dla każdego członka grupy, po 
czym każdy z nich przedstawia swoją koncepcję przygotowania produktu końcowego 
(każda idea może stymulować tworzenie innych idei, każdą ideę można zintegrować z 

• Minimum czterech, a maksymalnie ośmiu uczestników w grupie;

• Można podzielić uczestników na grupy, aby nie były zbyt duże;

• Nie ma ograniczeń wiekowych dla udziału w tym ćwiczeniu; 

• W pomieszczeniu powinno być dość miejsca, aby grupy nie słyszały się 
nawzajem;

• Prowadzący muszą powiadomić personel szkoły, że uczestnicy będą się 
poruszać po budynku (po wcześniej ustalonych przestrzeniach i w 
określonych godzinach), np. po sali, po przylegającym korytarzu, w hali 
głównej.

Wymogi dotyczące grupy uczestników

• Zadanie należy wykonać w ciągu maks. tygodnia, w godzinach zajęć z 
przedmiotu wybranego do realizacji tej gry (prowadzący wybierze 
temat).

• Uczestnicy zostaną poinformowani o przestrzeniach, z których mogą 
korzystać.

Czas

• Niniejsze ćwiczenie wymaga znajomości teorii dotyczącej twórczego 
myślenia.

• Można go użyć do wdrożenia w praktyce teorii poznanej na zajęciach 
szkolnych. W tym celu należy dokłanie wyjaśnić wybrany temat (np. dla 
przedmiotu "historia" rewolucja francuska) w połączeniu z teorią 
twórczego myślenia.

• Ćwiczenie można modyfikować, aby spełniać wymagania każdej grupy i 
uczyć się różnych przedmiotów szkolnych.

Wymagania organizacyjne
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koncepcjami innych). Ucina się każdą formę osądu względem własnego pomysłu i 
pomysłów innych osób. Następnie wdraża się ideę lub idee łączące wszystkich 
uczestników, aby utworzyć produkt. 

Dlatego też w tym celu wymaga się dobrych umiejętności komunikacji i pracy 
zespołowej. Niniejszy scenariusz przyda się również do wypracowania tych umiejętności. 

Podczas tego ćwiczenia uczestnicy będą prowadzeni przez tekst wyjaśniający teorię (np. 
rewolucja francuska). Celem gry jest utworzenie materiału wideo / produktu 
fotograficznego / billboardu, który przedstawia wybrany temat. Np. uczestnicy będą 
potrafili recytować lub utworzyć album fotograficzny czy billboard, aby przedstawić 
temat rewolucji francuskiej. 

Prowadzący może wybrać, czy zada wszystkim grupom ten sam temat lub różne tematy. 
Prace będą prezentowane na forum szkoły lub klasy, a uczniowie ze szkoły lub klasy 
wybiorą zwycięską grupę, która otrzyma nagrodę (nie będzie musiała odrabiać zadania 
domowego, maksymalna punktacja, trofeum...). To zmotywuje uczestników do dania z 
siebie wszystkiego, aby wygrać. 

Ten interaktywny tryb uczenia się pozwoli uczestnikom w uczeniu się poprzez zabawę, 
szybciej, jak również bardziej zintegruje grupę klasową.  

Podsumowując, cele są następujące: 

- stymulacja współpracy; 

- stymulacja uczestników do używania myślenia twórczego; 

- angażowanie uczestników do wymiany opinii, aby rozwiązywać konflikty; 

- angażowanie uczestników w zadaniach grupowych; 

nauczenie się skutecznego prezentowania tematu. 

SCENARI USZ  

Prowadzący dzieli uczestników na grupy cztero-ośmioosobowe. Grupy otrzymują 
materiały niezbędne do realizacji zadania (do tworzenia materiałów wideo lub 
fotograficznych uczestnicy moga wykorzystać telefony komórkowe). 

Kiedy wszystkie zespoły są gotowe do rozpoczęcia pracy, nauczyciel przekaże tekst z 
zadaniami do wykonania oraz z teorią wybranego tematu. 

Prowadzący będzie potrafić przedstawić uczestnikom przykładowy produkt do 
przygotowania. 

Po zakończeniu pracy przez grupę jeden przedstawiciel każdej z nich zaprezentuje efekty 
prowadzącemu i uczestnikom (lub na forum szkoły). 

Odbędzie się głosowanie na najbardziej twórcze dzieło i ceremonia wręczenia nagród. 
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EWALUACJA SCENARIUSZ A  

Na koniec zadania scenariusz zostanie poddany ocenie. 

Oceniony będzie nie tylko produkt końcowy, gdyż każdy uczestnik każdej grupy wyrazi 
swoją opinię o zadaniu. Uczestnicy powiedzą, jak im się pracowało w pierwszej fazie 
burzy mózgów, czy były jakieś konflikty, czy czuli się częścią grupy. 

Powiedzą też, które aspekty twórczego myślenia były według nich najbardziej przydatne 
w pracy zespołowej. Słuchacze lub nauczyciele będą mogli zadawać pytania, np. aby 
lepiej zrozumieć nastrój uczestników lub to, jak wykonali produkt. 

Zaleca się przeprowadzenie ewaluacji tego samego dnia, w którym przedłożono prace. 

CELE UCZENIA SIĘ 

Do najważniejszych celów uczenia się w tym scenariuszu należy: 

• stymulacja współpracy; 

• stymulacja uczestników do używania myślenia twórczego; 

• angażowanie uczestników do wymiany opinii, aby rozwiązywać konflikty; 

• angażowanie uczestników w zadaniach grupowych; 

• nauczenie się skutecznego prezentowania tematu; 

• nauka o konkretnych tematach szkolnych; 

• praca z użyciem różnych umiejętności w sposób krzyżowy: umiejętności twarde 
(tematy szkolne) i miękkie, takie jak twórcze myślenie, komunikacja i 
umiejętność pracy zespołowej. 

MATERIAŁY 

Do materiałów potrzebnych do realizacji tego scenariusza należy: 

• papier i długopis; 

• dokument tekstowy z wyjaśnieniem teorii; 

• kolorowe plakaty; 

• kamera wideo i aparat fotograficzny (ewentualnie telefony komórkowe 

uczestników); 

• komputer do edycji materiałów wideo lub fotograficznych. 

• projektor; 

• stoły i krzesła. 

  



2018-1-RO01-KA202-049112 

„Wsparcie Komisji Europejskiej w zakresie przygotowania niniejszej publikacji nie stanowi 
poparcia jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy jej autora, a Komisja nie może być 

pociągana do odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych.” 

18 

TWÓRCZE MYŚLENIE: KREATYWNOŚĆ JĘZYKOWA - 
MAGAZYN INTERNETOWY 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

SCENARIUSZ 

WPROWADZENI E   

Niniejszy scenariusz nosi tytuł “Kreatywność językowa: blog - magazyn internetowy”. 
Dzięki niemu prowadzący będą mogli zaproponować ścieżki tematyczne powiązane z 
rozwojem myślenia narracyjnego, twórczego i dywergencyjnego. 

Język to wyjątkowe medium relacji pomiędzy człowiekiem i światem. Umożliwia on 
wyrażanie i komunikowanie symbolicznych omówień w wielości kodów, które rozwijają 
i różnicują potencjał ekspresyjny i kongitywny (Minerva & Vinella, 2012). 

To zadanie wzmocni umiejętność komunikacji pisemnej (w szczególności komunikacji na 
odległość), wiedzę na temat metod tworzenia bloga, zarządzania nim i jego 
aktualizowania. Umożliwi też ćwiczenie w praktyce obsługi najważniejszych narzędzi IT 
służących udostępnianiu. 

Podczas realizacji zadania uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć bloga - magazyn i pisać 
artykuły. Prowadzący pomoże uczestnikom w przypisaniu roli (i zadań) każdemu z nich. 

• Członek klasy;

• Uczestnicy będą podzieleni na grupy według otrzymanych zadań;

• Odpowiednie dla pierwszej i drugiej klasy liceum;

• Uczestnicy będą mogli zrealizować zadanie w sali lub w sali 
komputerowej.

Wymogi dotyczące grupy uczestników

• Zadanie należy zrealizować podczas dziesięciu dwugodzinnych spotkań.

Czas

• Niniejsze ćwiczenie wymaga znajomości teorii dotyczącej twórczego 
myślenia.

• Uczestnicy będą musieli się nauczyć zarządzania przestrzenią 
indywidualną i informatyczną, digitalizacji, reprodukcji i organizacji 
treści oraz promowania jej online za pomocą mediów 
społecznościowych.

• Można się zdecydować na zmniejszenie liczby spotkań, zmieniając 
zadanie na ciekawe zadanie domowe.

Wymagania organizacyjne
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Zadanie można realizować w sali lub, po fazie wstępnej, w domu w formie zadania 
domowego. Ten interaktywny tryb uczenia się pozwoli uczestnikom w uczeniu się 
poprzez zabawę.  

SCENARI USZ  

W skład scenariusza wchodzą warsztaty stanowiące dwugodzinne spotkania, na których 
uczestnicy mają się komunikować, wyrażać swoje zdanie i dzielić się informacjami 
poprzez bloga. 

Celem spotkań może być utworzenie internetowego edukacyjno-rozrywkowego 
blogomagazynu. 

Zadanie to umożliwi rozwój twórczego myślenia, gdyż uczestnicy nie otrzymają 
sztywnych wskazówek od prowadzących, gdzie musiliby napisać, czego się nauczyli w 
sposób „konwergentny”, ale będą musieli pogłębić, rozwinąć i zorganizować treść, 
wyrażając swój punkt widzenia, używając odpowiedniego języka, a zatem stosując 
myślenie dywergentne, a raczej twórcze. Tak naprawdę uczestnicy będą musieli łączyć 
istniejące elementy z nowymi, które są użyteczne. 

Dlatego też będą tworzyć oryginalne i przydatne połączenia, kojarząc elementy już 
istniejące z własnym punktem widzenia. 

EWALUACJA SCENARIUSZA  

Grupa uczestników zostanie oceniona po przygotowaniu produktu. Prowadzący wystawi 
ogólną ocenę zadania, aby każdy wniósł wkład w to, by produkt był przyjemny oraz by 
każdy zachęcał najbardziej leniwych kolegów. 

Wszystkie opublikowane artykuły będą oceniane przez uczestników i prowadzących w 
szkole. Autor najlepiej ocenianego artykułu otrzyma nagrodę, którą może być wysoki 
stopień, dzień spędzony w redakcji lokalnej gazety lub plakietka. 

CELE UCZENIA SIĘ 

Do najważniejszych celów uczenia się w tym scenariuszu należy: 

- stymulacja współpracy; 

- stymulacja uczestników do używania myślenia twórczego; 

- stymulacja uczestników do wyrażania swojej opinii i swojego punktu widzenia; 

- angażowanie uczestników w zadaniach grupowych; 

- nauka pisania artykułów; 

- nauka budowania bloga-magazynu; 

- zachęcanie do zdobywania wiedzy o metodach tworzenia bloga, zarządzania nim i 
aktualizowania go; 

- stymulacja informacji; 
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- doskonalenie umiejętności pisania i komunikacji; 

- nauka praktycznego korzystania z głównych narzędzi IT do udostępniania; 

- nauczenie się, jak zarządzać indywidualną i grupową przestrzenią IT, digitalizować, 
reprodukować i organizować jej zawartość oraz promować ją online w mediach 
społecznościowych. 

MATERIAŁY 

Do materiałów potrzebnych do realizacji tego scenariusza należy: 

- papier i długopis; 

- gazety; 

- komputer; 

- kamera wideo i aparat fotograficzny (ewentualnie telefony komórkowe 

uczestników), projektor.  
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: NA TROPIE 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

SCENARIUSZ 

WPROWADZENI E   

Poniższy scenariusz nosi tytuł „Na tropie rozwiązywania problemów”. Jego głównym 
celem jest zapewnienie, że uczestnicy (którzy będą podzieleni na grupy) będą potrafili 
przedstawiać rozwiązania różnych „problemów” w drodze wspólnego porozumienia. Z 
tego powodu scenariusz ten będzie również przydatny do pracy nad współpracą 
uczestników w zespole i ich umiejętnościami komunikacyjnymi. 

Podczas tego ćwiczenia uczestnicy będą mieli listę zadań – „problemów”. Będą musieli 
rozwiązać te problemy w celu uzyskania dostępu do różnych rzeczy stanowiących 
„skarb”. Zespół, który jako pierwszy wykona wszystkie zadania prawidłowo otrzyma 
miano „Tropicieli”.  

• Minimum czterech uczestników, maksymalnie sześciu uczestników w 
grupie

• Można podzielić uczestników na grupy, aby nie były zbyt duże

• Udział w tym ćwiczeniu nie wiąże się z ograniczeniami wiekowymi. 
Jeżeli jakieś aspekty są zbyt skomplikowane dla danej grupy wiekowej, 
można je dopasować do niej, aby byli w stanie je zrealizować. 

• W pomieszczeniu powinno być dość miejsca, aby grupy nie słyszały 
nawzajem swoich rozmów

Wymogi dotyczące grupy uczestników

• Ćwiczenie należy wykonywać podczas jednych zajęć. Nie należy go 
rozdzielać na różne godziny zajęć, aby uczestnicy nie szukali pomocy 
zewnętrznej w ich realizacji

Czas

• Niniejsze ćwiczenie wymaga pewnej znajomości teorii dotyczącej 
rozwiązywania problemów. Można go jednak użyć do wdrożenia teorii 
poznanej na innych zajęciach.

• Jeżeli zdecydowano o użyciu tego scenariusza, aby wspomóc ćwiczenie 
w praktyce tego, czego nauczono się na innych zajęciach, warto 
najpierw przedstawić całą teorię i dokładne wyjaśnienia

• Ćwiczenie można modyfikować pod kątem wymagań każdej grupy. 
Jeżeli jednak zostanie powtórzone, warto zmienić grupy

Wymagania organizacyjne
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Choć nie jest to konieczne, dobrym sposobem na zachęceniu grup do próby zwycięstwa 
jest zapewnienie faktycznego „skarbu”, który będzie dla nich atrakcyjny. Np. zwolnienie 
z zadania domowego, małe trofeum itp. 

SCENARI USZ  

Prowadzący dzieli uczestników na grupy cztero-sześcioosobowe. Grupy otrzymują 
wszystkie wymagane materiały, aby wykonać działania zawarte na liście, którą dostali. 

Kiedy wszystkie zespoły są gotowe do rozpoczęcia pracy, prowadzący przekaże listę 
zadań do wykonania. Przykład takiej listy znajduje się w scenariuszu, choć to od 
prowadzącego zależy decyzja, czy użyć tego przykładu, czy też utworzyć nową listę na 
bazie szablonu. 

Po każdym zadaniu rozwiązanym przez zespół jego przedstawiciel zaprezentuje go 
prowadzącemu, upewniając się, że pozostałe zespoły nie widzą rezultatu końcowego. 
Inną opcją uniknięcia potencjalnego „ściągania” jest utworzenie różnych list, ale nie 
zaleca się tego, gdyż uczestnicy nie rozwiązywaliby wtedy tych samych „problemów”. 
Jeżeli rozwiązanie problemu jest prawidłowe, prowadzący wręczy zespołowi element 
puzzli.  

Zespół, który jako pierwszy prawidłowo wykona wszystkie zadania i ułoży całe puzzle 
wygra konkurs. 

EWALUACJA SCENARIUSZA  

Ewaluacja scenariusza odbędzie się dwuetapowo: podczas zadania i na jego koniec.  

Podczas zadania każdy zespół musi otrzymać krótką informację zwrotną dla każdej 
ukończonej czynności, a w zależności od informacji zwrotnej i prawidłowego rozwiązania 
będzie mógł kontynuować realizację listy zadań.  

Na zakończenie całego zadania grupa również przeprowadzi jego wspólną ewaluację, w 
ramach której przekaże swoją opinię na temat ćwiczenia oraz to, jakie aspekty 
rozwiązania problemu uważa za bardziej przydatne w pomyślnym wykonaniu zadania 
jako grupa. Podczas dyskusji można użyć poniższych pytań na początek: „jak się czuliście 
z presją konieczności rozwiązania problemów przed innymi?”, „jak się czuliście, 
rozwiązując problemy jako grupa?”, „czy korzystaliście z jakichś etapów, których 
nauczyliście się w teorii?”. Ciekawe byłoby jednak pozwolenie uczestnikom na 
swobodne wyrażanie opinii, bez konieczności poruszania konkretnych kwestii, które 
mogą wypaść z rozmowy i wątpliwości, jakie uczestnicy mogą mieć. 

Choć zaleca się przeprowadzenie ewaluacji tego samego dnia, którego użyto 
scenariusza, w razie braku czasu można ją wykonać na kolejnych zajęciach. Są jednak 
szanse, że opinia uczestników straci na wiarygodności z powodu upływu czasu. 

CELE UCZENIA SIĘ 

Do najważniejszych celów uczenia się w tym scenariuszu należy: 
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1. Szukanie alternatywnych opcji rozwiązania problemu 
2. Praca w zespołach, aby rozwiązać problem 
3. Skuteczna komunikacja, aby rozwiązać problem 
4. Nauczenie się, jak zarządzać czasem, aby wykonać wszystkie zadania 
5. Praca pod presją 

Co więcej, w tym scenariuszu można też zrealizować szczególne cele uczenia się, w 
zależności od zadań wpisanych na listę przekazywaną grupom.  

MATERIAŁY 

Realizacja tego scenariusza będzie wymagać dwóch elementów: listy zadań i puzzli do 
ułożenia. 

Materiały wymagane do realizacji tego scenariusza zależą od zadań uwzględnionych na 
liście. Używając jako bazy listy zawartej w niniejszym dokumencie, poniższe materiały są 
niezbędne: 

- Kartka i długopis 
- Puzzle krzyżówkowe zawarte w tym dokumencie 
- Studium przypadku zawarte w tym dokumencie 
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ZAŁĄCZNIKI: MATERIAŁY WYMAGANE DO PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ 

PUZZLE: 
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LISTA DLA TROPICIELI: 

 

KRZYŻÓWKA: 

 

LISTA DLA TROPICIELI 

Niniejszy dokument zawiera listę wszystkich zadań, które trzeba wykonać, aby stać się 
właścicielem ukrytego Skarbu, na którego tropie jesteście! 

Pamiętajcie o zasadzie: możecie wykonywać tylko jedno zadanie z listy na raz. Aby 
upewnić się, że nie będziecie ściągać, nie otrzymacie materiałów do kolejnego zadania 
na liście, dopóki nie wykonacie poprzedniego. Po wykonaniu zadania z listy pokażcie je 
prowadzącemu, aby je ocenił i zdecydował, czy możecie kontynuować realizację listy. 
Powodzenia! 

1. Przedstawcie cztery źródła zbierania i analizy danych do wykorzystania podczas 
analizy sposobu rozwiązania problemu. 

2. Napiszcie pięciowersowy wiersz wyjaśniający, dlaczego każdy powinien 
kupować koszulki w waszej firmie. 

3. Poszukajcie różnych elementów rozwiązywania problemów uwzględnionych w 
teorii w tych puzzlach krzyżówkowych. 

4. Przedstawcie wspólne uzgodnienie na temat przedstawionego studium 
przypadku. 

 

WYMAGAIDENTYFIKACJIKGJNWGPNEAPGNHWHNBMAGNABNSD

NBABADKBBNKBNSFNLSBNLSFMSGMNKGNADBLSBWFBFWBVABN

DNAKNEGIHGQEGBVVFQHEJBDVKJADBVZBIERANIEDANYCHAFBKA

DJVBAKEJVDBKVMDADVBAKJBQJGLEAVBLAVALJDBVPRIORITIZATI

ONFAJKBINVLABVLABVAJDBVSEDBLJGBQELGNADAWANIEPRIORY

TETUDLBASVBALSVBALDVNFQGKAENGBKANDBKSDNBLNBKLSNBL

TKSDNBLKSDNVMNVSMDBLSPLANOWANIEDBFNBLKSNBLKDINBVL

AKVAMMDAVLKADNGALKGNLAKNVLAKVNQOIEHOQEUOGQUIERY

QOIEGHOIVGUOWQFGQIYEFGOUGBOUGNGVHOEQIGHIWHGFPW

QIGHQEPIDYSKUSJAQENGRHWTJME 
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STUDIUM PRZYPADKU: 

Wasza grupa znalazła się na bezludnej wyspie z następującymi przedmiotami: 

Zapalniczka Niebieski długopis 

Olej Butelka wody 

Batoniki proteinowe Pistolet 

Nóż Zasłona 

Zbiornik z tlenem Książka 

 

Grupa musi zdecydować, które cztery z tych przedmiotów będą niezbędne do 
przetrwania na wyspie, dopóki ktoś was nie znajdzie i nie uratuje. Ostateczną decyzję 
musicie podjąć wszyscy razem i musicie być w stanie prawidłowo uzasadnić wybór 
każdego przedmiotu. W tym celu każdy przedmiot zostanie przedstawiony jako wybrany 
przez inną osobę z zespołu. 

Przetrwanie zapewni wam wyłącznie wspólne porozumienie! 

Uwagi dla prowadzącego: końcowy wybór przedmiotów nie jest ważny - nie ma 
prawidłowego rozwiązania. Ważnym aspektem tego ćwiczenia jest to, by grupa była w 
stanie dojść do wspólnego rozwiązania i aby wszyscy partnerzy w grupie współpracowali 
przy podejmowaniu decyzji, podczas mediacji i dyskusji, gdyż są to ważne etapy 
rozwiązywania problemów. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: POMIESZANE KARTY 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

SCENARIUSZ 

WPROWADZENI E   

Poniższy scenariusz nosi tytuł „Pomieszane karty”, a jego głównym celem jest ułożenie 
kart tworzących talię. Rodzaj użytych kart nie ma znaczenia, o ile wszystkie grupy 
korzystają z tego samego typu kart. 

Zespół musi koordynować rozwiązanie przedstawionego problemu za pomoca kart bez 
rozmawiania ze sobą, z dodatkowym problemem takim, że przekazane instrukcje będą 
się zmieniać w trakcie zadania. Oznacza to, że uczestnicy będą musieli dostosowywać 
realizowany etap w każdej z grup. 

SCENARI USZ  

• Grupy sześcio-ośmioosobowe

• Udział w tym ćwiczeniu nie wiąże się z ograniczeniami wiekowymi. 
Jeżeli jakieś aspekty są zbyt skomplikowane dla danej grupy wiekowej, 
można je dopasować do niej, aby byli w stanie je zrealizować. 

• W pomieszczeniu powinno być dość miejsca, aby grupy nie słyszały 
nawzajem swoich rozmów

Wymogi dotyczące grupy uczestników

• Ćwiczenie należy wykonywać podczas jednych zajęć. Nie należy go 
rozdzielać na różne godziny zajęć, aby uczestnicy nie szukali pomocy 
zewnętrznej w ich realizacji

Czas

• Zadanie wymaga od uczestników wiedzy na temat składu talii kart 
(cztery różne kolory, 13 kart z każdego koloru).

• Gracze muszą znać teorię rozwiązywania problemów.

• Grę można modyfikować, aby obejmowała trudniejsze aspekty 
rozwiązywania problemów, jak np. elementy teorii.

Wymagania organizacyjne
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Prowadzący przekaże każdej z grup dwie pomieszane talie kart. Uczestnicy będa musieli 
zacząć układania obu talii z zastrzeżeniem, że nie będą mogli ze sobą rozmawiać. 

Po kilku minutach prowadzący nakaże każdemu zespołowi zmianę sposobu ułożenia 
kart. To znaczy, że jeżeli jedna grupa układ karty według ich numeru (uzyskując na koniec 
cztery stosiki), będzie musiała zacząć układać je w grupach kart o tym samym numerze, 
ale innej figurze (uzyskując 13 stosików). Można im nakazać zmianę metody 
wielokrotnie, w zależności od tego, ile ma trwać ćwiczenie. 

Alternatywnym sposobem realizacji tego zadania jest założenie opasek na oczy połowie 
zespołu. Uczestnicy, którzy widzą karty będą musieli udzielać wskazówek osobom z 
opaskami, nie mogąc dotykać kart. Osoby z założonymi opaskami będą mogły dotykać 
kart, ale będą musiały też zaufać kolegom z zespołu, bo nie będą ich widzieć. 

Po ułożeniu talii przez wszystkie grupy należy je poprosić o przeanalizowanie sposobu 
ich zachowania podczas zadania oraz tego, która jego część odpowiadała danemu 
elementowi teorii uwzględnionemu w teorii rozwiązywania problemów. 

 
EWALUACJA SCENARIUSZA  

Główna ewaluacja scenariusza odbędzie się na koniec zadania. Każda grupa musi 
wyjaśnić, jak zrealizowała każdy etap teorii podczas zadania. W ten sposób będzie można 
sprawdzić, czy uczestnicy są w stanie zobaczyć, jak można zastosować metodę 
rozwiązywania problemów w szerszym zakresie działań. 

Warto też sprawdzić, czy uczestnicy prawidłowo zrozumieli teorię i etapy rozwiązywania 
problemów, oraz czy są w stanie dostrzec je wszystkie lub czy pomijają pewne kroki, 
starając się rozwiązać problem. 

Inną interesującą dyskusją, którą można zaproponować na koniec zadania jest to, który 
zespół zdaniem uczestników wdrożył efektywniejszą metodę rozwiązywania problemów 
podczas układania kart, jak również, czy jakiś etap w ramach rozwiązywania problemów 
uważali za zbędny. 

CELE UCZENIA SIĘ 

Do najważniejszych celów uczenia się w tym scenariuszu należy: 

1. Świadomość tego, jak różne etapy rozwiązywania problemów są stosowane w 
dowolnej sytuacji 

2. Praca w zespołach, aby rozwiązać problem 
3. Skuteczna komunikacja, aby rozwiązać problem 
4. Nauczenie się, jak dostosowywać centrum zainteresowania rozwiązywania 

problemów, gdy dojdzie do zmiany w środowisku 
5. Praca pod presją 

Co więcej, scenariusz ten może się przydać do pracy nad innymi kompetencjami, takimi 
jak praca zespołowa, elastyczność i komunikacja. 
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MATERIAŁY 

Jedyny wymagany materiał w tym scenariuszu to talie kart. Powinny być dwie talie kart 
na grupę biorącą udział w zadaniu. 

Jeżeli jednak prowadzący uzna za niezbędne udzielenie uczestnikom dodatkowej 
pomocy podczas określenia elementu teorii, któremu odpowiada każde działanie, 
można podać im listę etapów rozwiązywania problemów.  
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PRACA ZESPOŁOWA: ĆWICZENIE BUDOWANIA ZESPOŁU 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

SCENARIUSZ 

WPROWADZENI E   

W tym scenariuszu dwie dłonie każdego uczestnika zadania są przywiązywane do dużej 
liny formującej duży krąg. Odległość pomiędzy uczestnikami w kręgu powinna wynosić 
ok. pięć metrów.  

Po krótkim wprowadzeniu prowadzący zawiązuje oczy każdemu uczestnikowi, 
upewniając się, że na pewno nic nie widzą. Następnie prowadzący (z pomocą wsparcia z 
zewnątrz) przestawia wszystkich uczestników tak, aby utworzyć duży węzeł. Za każdym 
razem, gdy przestawia kogoś (ostrożnie), upewnia się, że osoba ta wykona kilka obrotów 
wokół własnej osi, aby stracić orientację.  

• Niniejsze zadanie to klasyczny przykład ćwiczenia służącego budowaniu
zespołu, którą specjaliści ds. HR stosują zazwyczaj podczas aktywności
na dworze, aby zbadać/wzmocnić ducha zespołu. Można je też z
powodzeniem przeprowadzić w sali dla uczestników w dowolnym
wieku. Najlepiej, gdyby w zadaniu brała udział grupa 10-15 osób. Jeżeli
grupa jest większa, można ją podzielić i realizować zadanie równolegle.

Wymogi dotyczące grupy uczestników

• Zadanie trwa ok. 30 minut + czas na informacje zwrotne na jego temat.
Analiza rezultatu pomoże uczestnikom w zrozumieniu wyników zadania
i tego, jak mogą się doskonalić.

• Etap przygotowania trwa ok. pięć minut, wyjaśnienie = trzy minuty +
pięć minut, aby pomieszać uczestników. Następnie 10-15 minut należy
dać uczestnikom, aby wrócili na swoje pozycje początkowe. Czas ten
można wydłużać lub skracać w zależności od potrzeby.

Czas

• Realizacja zadania nie wymaga szczególnych umiejętności, nawet
posługiwania się tym samym językiem, gdyż umiejętność zrozumienia
innych stanowi część wyzwania.

• W ramach materiałów potrzebna jest duża lina, ok. 50 m, oraz maska na
oczy lub inny element do zasłonięcia oczu uczestnikom.

Wymogi organizacyjne
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Następnie prowadzący prosi wszystkich o powrót na swoje pierwotne stanowisko w 
ograniczonym czasie.  

Celem jest zobowiązanie grupy do działania jako zespół, aby każdy znalazł swoje 
stanowisko, gdyż zadanie to jest niemożliwe do wykonania bez wspólnego dialogu, 
zaufania i koordynacji.  

Na koniec zadania prowadzący zaprasza uczestników do kręgu i prosi uczestników o 
informacje zwrotne dotyczące ich odczuć podczas jego wykonywania, czy podobają im 
się efekty, jak ich zdaniem mogli to zrobić lepiej. Podczas udzielania informacji 
zwrotnych ważne jest, aby prowadzący podkreślił znaczenie myślenia na rzecz grupy w 
tym kontekście. Prawdopodobnie niektórzy uczestnicy będą zmierzać na swoją pozycję 
bez zastanowienia, czy po drodze wpadną na innych i czy powinni zadbać o innych tak 
jak dbają o siebie.  

SCENARI USZ  

Niniejszy scenariusz może stanowić zadanie jednorazowo organizowane np. na początku 
kursu, aby utworzyć atmosferę współpracy w grupie, lub też można je wdrożyć w 
większym projekcie skupionym na zachowaniach w kontekstach pracy.  

Wymaga on intensywnego udziału i zaangażowania wszystkich uczestników. W tym 
zadaniu nikt nie może zostać z tyłu, bo wtedy cała grupa poniesie porażkę. Jeżeli niektóre 
osoby mają trudność z rozwiązaniem węzła, odpowiedzialnością innych uczestników jest 
pomoc im.  

EWALUACJA SCENARIUSZA  

Ewaluację niniejszego zadania można wykonać na kilku poziomach: 

- Obserwacja prowadzącego, który odkryje pierwsze instynktowne zachowania 

uczestników (czy próbują rozmawiać, czy działają nieostrożnie, czy pomagają 

sobie nawzajem, czy próbują koordynować swoje działania?) Prowadzący będzie 

w stanie stwierdzić, czy w grupie jest naturalny przywódca i jego zwolennicy oraz 

będzie w stanie stwierdzić, jaka dynamika porusza tę konkretną grupę 

uczestników. 

- Samoocena uczestników Na koniec zadania uczestnikom uda się wrócić na swoją 

pozycję lub też nie. Ważne, aby wyjaśnić, że nie ma innej alternatywy. Jeżeli 

wszyscy poza jedną osobą wrócą na swoją pozycję, cała grupa ponosi porażkę. 

Uczestnicy mogą się podzielić swoimi uczuciami i tym, czego im brakowało do 

lepszej wydajności. 

- Informacja zwrotna od prowadzącego: na koniec prowadzący powinien wyjaśnić 

uczestnikom, jakie są klucze do skutecznego wykonania tego zadania, tzn. 

zbiorowa pamięć, koordynacja, dialog i komunikacja, zaufanie, empatia, praca 

zespołowa. Wreszcie trzeba dokonać porównania z pracą w konteście 

zawodowym członka zespołu, aby uczestnicy zrozumieli, jak ich zachowania 
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indywidualne wpływają na grupę i uświadomili sobie znaczenie pracy 

zespołowej.  

CELE UCZENIA SIĘ 

W tym zadaniu wszyscy uczestnicy muszą współpracować, aby osiągnąć wspólny cel i 
wrócić na swoją pozycję. Jeżeli któremuś z nich się to nie uda, cała grupa ponosi porażkę. 
Zadanie to pomaga zrealizować również inne cele uczenia się, co następuje: 

- Pamięć zbiorowa (każdy może zapamiętać swoją pozycję początkową, kto był 

jego sąsiadem oraz pozycję innych uczestników) 

- Zdolność do wyjścia poza strefę komfortu: uczestnicy mają zasłonięte oczy w 

dość niezwykłej sytuacji, którą muszą rozwiązać razem 

- Koordynacja: Uczestnicy muszą zająć się koordynacją swoich ruchów oraz innymi 

uczestnikami, gdyż każdy ruch może wytrącić kogoś z równowagi.  

- Zaufanie: Uczestnicy mają zasłonięte oczy, więc są zmuszeni do osób obok siebie 

-  Empatia: uczestnicy powinni spróbować najpierw zrozumieć, na jakiej pozycji są 

ich koledzy, aby starać się znaleźć rozwiązanie 

- Dialog: być może najważniejszy element tego ćwiczenia. Uczestnicy powinni ze 

sobą rozmawiać, aby analizować sytuację i szukać rozwiązania wspólnie, 

odkrywając konkretny ruch, jaki każdy z nich powinien wykonać, aby znaleźć 

swoje miejsce w grupie. 
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MATERIAŁY 

Do materiałów potrzebnych do organizacji tego scenariusza należy:  

- Przestrzeń: Jeżeli wewnątrz jest za mało miejsca do ustawienia dużego kręgu, 

zalecamy wykonanie tego ćwiczenia na zewnątrz, na otwartej przestrzeni bez 

dużych przeszkód, aby zapobiec upadkom.  

- duża lina (ok. 50 metrów, można powiązać ze sobą kilka lin w razie potrzeby, aby 

dopasować długość do liczby uczestników) 

- Maski lub inne akcesoria niezbędne do zasłonięcia oczu uczestnikom, po jednej 

sztuce na członka zespołu 

- Opcjonalnie: karton lub tablica i coś do pisania, aby zapisywać informacje 

zwrotne na temat efektów.  
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PRACA ZESPOŁOWA: SCENARIUSZ MODELU 
PODEJMOWANIA DECYZJI 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

SCENARIUSZ 

WPROWADZENI E   

Dobrego menadżera można poznać po tym, że potrafi podjąć odpowiednią decyzję w 
odpowiednim momencie, nawet w okolicznościach dalekich od idealnych. Niezależnie 
od branży i sektora, ważnym elementem każdej roli kierowniczej jest potencjał 
oddziaływania na pracowników oraz na kierunek, w którym firma może zmierzać. 

• Minimum czterech uczestników, maksymalnie sześciu uczestników w 
grupie

• Można podzielić uczestników na grupy, aby nie były zbyt duże

• Udział w tym ćwiczeniu nie wiąże się z ograniczeniami wiekowymi. 
Jeżeli jakieś aspekty są zbyt skomplikowane dla danej grupy wiekowej, 
można je dopasować do niej, aby byli w stanie je zrealizować. 

• W pomieszczeniu powinno być dość miejsca, aby grupy nie słyszały 
nawzajem swoich rozmów

• Np. liczba uczestników, sposoby modyfikacji scenariusza pod kątem 
różnej liczby uczestników; proponowany wiek uczestników

Wymogi dotyczące grupy uczestników

• Ćwiczenie należy wykonywać podczas jednych zajęć. Nie należy go 
rozdzielać na różne godziny zajęć, aby uczestnicy nie szukali pomocy 
zewnętrznej w ich realizacji

Czas

• Niniejsze ćwiczenie wymaga pewnej znajomości teorii dotyczącej
rozwiązywania problemów. Można go jednak użyć do wdrożenia teorii
poznanej na innych zajęciach.

• Jeżeli zdecydowano o użyciu tego scenariusza, aby wspomóc ćwiczenie
w praktyce tego, czego nauczono się na innych zajęciach, warto
najpierw przedstawić całą teorię i dokładne wyjaśnienia

• Ćwiczenie można modyfikować pod kątem wymagań każdej grupy.
Jeżeli jednak zostanie powtórzone, warto zmienić grupy

Wymagania organizacyjne



2018-1-RO01-KA202-049112 

„Wsparcie Komisji Europejskiej w zakresie przygotowania niniejszej publikacji nie stanowi 
poparcia jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy jej autora, a Komisja nie może być 

pociągana do odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych.” 

35 

W dzisiejszym świecie istnieje ogromne zapotrzebowanie na dobrych decydentów. 
Potrzebni są ludzie potrafiący podejmować decyzje szybko i odpowiedzialnie. Dlatego 
też tak ważne jest nauczenie uczestników dobrego decydowania. W tym celu muszą oni 
zrozumieć znaczenie podejmowania decyzji. 

Przed zastosowaniem modelu podejmowania decyzji uczestnicy muszą zrozumieć takie 
pojęcia, jak „problem”, „wybory” i „decyzje”. Uczestnicy niezaangażowani wcześniej w 
podejmowanie decyzji mogą mieć trudność z identyfikacją problemu w scenariuszu. 

SCENARI USZ  

Scenariusz rozpocznie się od analizy sytuacji i uczuć uczestników. Prowadzący będzie 
uczyć uczestników metody analizy SWOT. 

Jako facylitator podejmowania decyzji, prowadzący powien wyjaśnić uczestnikom, że: 

• muszą zbierać odpowiednie informacje z wielu źródeł, aby podejmować 

świadome decyzje 

• muszą identyfikować swoje uczucia i wartości, gdyż mogą one wpływać na opcje 

i wybory, zanim możliwe będzie dokonanie właściwej oceny sytuacji 

• istnieje możliwość, że decyzja będzie miała dobre i złe skutki, a ich przewidzenie 

może być trudne 

• są odpowiedzialni za swoje działania przed dokonaniem wyboru 

• ćwiczenie czyni mistrza, jeżeli chodzi o dokonywanie dokładniejszych 

przewidywań 

• może być potrzebna ponowna ocena podejmowanej decyzji i jej dostosowanie 

do nowych sytuacji 

Aby zrealizować scenariusz, należy wykonać następujące działania: 

1. Rozdaj uczestnikom szablon „Model podejmowania decyzji”, aby go użyć w 
procesie podejmowania decyzji. 

2. Poproś uczestników o zidentyfikowanie problemu i zapisanie go w tym modelu. 

3. Poproś uczestników o zidentyfikowanie i omówienie swoich uczuć dotyczących 
problemu. 

4. Następnie uczestnicy zbiorą informacje, aby określić szereg możliwych opcji. 

• Przypomnij uczestnikom, że pozyskiwanie informacji od innych może im 
pomóc przy podejmowaniu decyzji, szczególnie gdy są one trudne. Muszą 
jednak zrównoważyć swoje poglądy i poglądy innych osób. 

5. Uczestnicy zapisują zidentyfikowane opcje w modelu.  

6. Uczestnicy rozważają konsekwencje (pozytywne i negatywne), aby ocenić każdą 
opcję. Analizując konsekwencje, uczestnicy muszą wziąć pod uwagę różne ich 
rodzaje (tj. fizyczne, społeczne, emocjonalne, finansowe i prawne). Trzeba też 
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przeanalizować wpływ konsekwencji na uczetnika, jego rodzinę, znajomych i 
społeczność w perspektywie krótko- i długoterminowej. 

7.  Uczestnicy omawiają uczucia związane z tymi konsekwencjami, a następnie 
uzasadniają swój wybór. 

EWALUACJA SCENARIUSZA  

Ewaluacja scenariusza odbędzie się dwuetapowo: podczas zadania i na jego koniec.  

Podczas zadania, po każdym punkcie każdy zespół pokazał prowadzącemu, jakiego 
wyboru dokonał, aby upewnić się, że zmierza w dobrym kierunku.  

CELE UCZENIA SIĘ 

Uczestników uczy się, że świadome podejmowanie decyzji obejmuje sześć 
najważniejszych etapów: 

1. Nadawanie struktury – identyfikacja problemu i dowiedzenie się, jak można mu nadać 
strukturę wyboru. (model podejmowania decyzji) 

2. Cele – nauczenie się analizy elementów, na które decyzja może oddziaływać. (analiza 
SWOT) 

3. Alternatywy – nauczenie się wyznaczania alternatyw. 

4. Konsekwencje – identyfikacja możliwych konsekwencji różnych sposobów działania. 

5. Preferencje – doprecyzowanie uczuć dotyczących kompromisów. Zdanie sobie sprawy 
z tego, co najbardziej lubimy, gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie rzeczy. 

6. Dostosowanie – nauczenie się, jak znaleźć motywację do ponownego przemyślenia, 
oceny lub dostosowania naszych zachowań. 

Strategia ta pomoże uczestnikom w: 

• uwzględnieniu własnych przekonań na temat ich zdolności do postrzegania 
sytuacji i wydarzeń oraz rozwiązywania problemów 

• dzieleniu się z innymi powodami podjęcia decyzji 

MATERIAŁY 

Materiały wymagane do realizacji tego scenariusza to: 

• Kartka i długopis 

• Puste szablony 

  



2018-1-RO01-KA202-049112 

„Wsparcie Komisji Europejskiej w zakresie przygotowania niniejszej publikacji nie stanowi 
poparcia jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy jej autora, a Komisja nie może być 

pociągana do odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych.” 

37 

ZAŁĄCZNIKI: MATERIAŁY WYMAGANE DO PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ 

 ZAŁĄCZNIK NR 1: SZABLON PODEJMOWANIA DECYZJI  

                      

      

   

   

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2: SZABLON ANALIZY SWOT 

 

Szablony modelu podejmowania decyzji 

 

Problem 

Na czym polega 
problem i jak się 
czuję?  

 

Wybory?  

 

Pozytywne rzeczy, 
które mogą się 
wydarzyć  

 

Negatywne rzeczy, 
które mogą się 
wydarzyć  

Chciałbym/chciałabym .......................................... 

 
_________________________________________________________________________
_________ 

 



2018-1-RO01-KA202-049112 

„Wsparcie Komisji Europejskiej w zakresie przygotowania niniejszej publikacji nie stanowi 
poparcia jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy jej autora, a Komisja nie może być 

pociągana do odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych.” 

38 

 

  

Mocne strony 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

Słabe strony 

 
1. 
2. 
3. 

    

Szanse 

 

1. 
2. 
3. 

 

Zagrożenia 

 
1. 
2. 
3. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3: PRZYKŁADY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przykład: Dokonywanie dobrych wyborów 

Omów prawa i obowiązki oraz siłę w relacjach. 

Rozdaj każdemu uczestnikowi zestaw scenariuszy. Korzystając z modelu podejmowania 
decyzji, uczestnicy analizują scenariusze, aby określić możliwe rozwiązania, konsekwencje i 
uczucia. 

Uczestnicy mogą podzielić się swoim modelem z kolegą i przeanalizować najlepsze możliwe 
rozwiązanie problemu. 

Wdrożenie - pudełko z problemami 

Wytnij otwór w małym pudełku (np. pudełko po papierze do ksero) i umieść je w sali. Gdy 
uczestnicy staną przed problemem i potrzebują porady lub wskazówki, mogą zapisać ten 
problem na kartce i umieścić ją w pudełku. Problemy powinny pozostać anonimowe. 
Przepracujcie problemy z użyciem modelu podejmowania decyzji razem w sali lub w małych 
grupach. 


