


Umiejętności organizacyjne (5)

OPIS:
 Sesja ta ma na celu zachęcenie uczestników do rozwijania umiejętności organizacyjnych poprzez pomoc w rozwijaniu zaufania do 

innych, zdolności do brania odpowiedzialności, bycia proaktywnym i elastycznym w rozwiązywaniu problemów.

WIEDZA: 
● Rozumie znaczenie struktury organizacji, jej funkcji i wpływu na wyniki i sukces.

● Zna różnice pomiędzy planowaniem strategicznym, zarządzaniem projektami i organizowaniem.

UMIEJĘTNOŚCI: 
● Potrafi delegować wykonanie zadań, monitorować ich wykonanie i ufać wykonawcom

● Poszukuje różnych rozwiązań i wariantów realizacji zadania
● Umie pracować w sytuacji ograniczonych zasobów (ludzi, ich zdolności i umiejętności, czasu, materiałów, finansów itp.) 
● Potrafi zidentyfikować i opisać problem, a potem rozwiązywać go

POSTAWY: 
● Proaktywność, dzięki której doprowadza działania Młodzieżowej Rady do sukcesu.

● Otwartość na nowe wyzwania i gotowość podjęcia ich 

● Odczuwanie satysfakcji z możliwości działania



GOALS OF THE BLOCK 
(What specifically do we 
want to achieve with the 
block)

Rozwinięcie umiejętności organizowania działań własnych i innych członków MR/PM poprzez:
● pogłębienie wiedzy uczestników o umiejętnościach organizacyjnych,
● rozwijanie umiejętności:

- delegowania zadań i monitorowania pracy innych, 
- wspólnego poszukiwania rozwiązań, 
- radzenia sobie z działaniem w sytuacji ograniczenia zasobów, 
- jasnego formułowania i rozwiązywania problemów. 

● rozwijanie postawy zaufania wobec innych członków zespołu,
● pogłębienie świadomości uczestników na temat:

○ ich indywidualnych cech (mocnych i słabych stron) ważnych dla rozwoju umiejętności organizacyjnych, 
○ ich wyrażania i funkcjonowania w praktyce

MATERIAL 
(that will be necessary 
to prepare the block) 

● lina długości 0,5 metra x liczba uczestników,

● długa lina do pomiaru powierzchni bagna (dł. min. 4 m),

● pudełko do położenia na środku bagna (kamień na środku rzeki lub pień w lesie), 

● skarb - puszka z nagrodą (mogą być cukierki),

● worek z narzędziami do wyciągnięcia skarbu z bagna: sznurki, patyki do szaszłyków, nożyczki, ołówek, kubki, 3 kawałki 

duszy z kółek o długości 20 cm, 3 sznury min. długości 10 m, taśma klejąca, 

● opaski na oczy dla 1/3 uczestników.
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LENGTH IN 
MINUTES 
(how much time will 
be necessary for the 
block)

15 min. + 30 min. + 45 min. + 45 min. = 135 min

SUMMARY 
(list od individual 
activities)

● Alfabetycznie na linie - przełamanie lodów

● Umiejętności organizacyjne – wprowadzenie teoretyczne

● Gra Skarb – trening praktyczny

● Analiza działań - omówienie gry
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BLOK 1.
A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the finished block knows how to train others according to it. 

~ 15  min. Przełamanie lodów

cel ● Zapoznanie się uczestników
● Podniesienie energii grupy

materiały / 
przygotowanie

Lina – długość 0,5 metra x liczba uczestników

Aktywności Alfabetycznie na linie – przełamywanie lodów
Prowadzący kładzie linę na ziemi, uczestnicy na sygnał prowadzącego stają na niej w dowolnej kolejności. Od tej chwili nie mogą zejść z 
liny – obie stopy każdego z nich mają stać na linie.

Prowadzący informuje, że ich zadaniem jest ustawienie się całej grupy na linie, ale w alfabetycznej kolejności nazwisk – ustalacie, na 
którym końcu zaczyna się porządek (litera A). 
W trakcie zmian kolejności uczestników nikomu nie wolno zejść z liny (obie stopy każdego mają na niej być). W razie „spadnięcia” kogoś z 
liny, grupa zaczyna od początku. Uczestnicy mają sobie pomagać w uzyskaniu końcowego efektu. 

podsumowanie Pytania prowadzącego: 
● Co uczestnikom  pomagało w osiągnięciu efektu? Co im przeszkadzało? 
● Jakie mogą wyciągnąć wnioski dla współpracy?



~ 30  min Umiejętności organizacyjne – wprowadzenie teoretyczne

cel ● Pogłębienie wiedzy uczestników o umiejętnościach organizacyjnych

materiały / 
przygotowanie

● Flipchart, markery
● kartki samoprzylepne
● Materiał pomocniczy nr 1 - 

Aktywności Wiedza o umiejętnościach organizacyjnych
Prowadzący zapoznaje uczestników z celami bloku oraz nakreśla harmonogram zajęć. Informuje o zastosowaniu metody 
empirycznej./doświadczalnej,

Prowadzący prezentuje podstawową wiedzę o umiejętności organizacyjnych.
Na początku wyjaśnia uczestnikom podstawową różnicę pomiędzy planowaniem strategicznym, które jest bardziej obrazem wartości i 
zmian, które chcielibyśmy osiągnąć, zarządzaniem projektami, które pokazuje różne fazy i to, co ma być zrobione, a organizowaniem, 
które zajmuje się konkretną realizacją tego, co ma być zrobione. Prowadzący pokazuje je na przykładzie budowy domu: strategią jest 
posiadanie własnego domu (pożądana zmiana), do tego potrzebny jest konkretny projekt mojego wymarzonego domu, według którego 
zorganizuję materiały i różnych pracowników, które będą go budować według tego projektu. 

Prowadzący prosi uczestników, aby na podstawie tego przykładu sami wskazali, czym różnią się cechy i kompetencje stratega, planisty i 
organizatora i jak to się przekłada na ich młodzieżową radę.

Prowadzący prosi uczestników o sformułowanie swoich oczekiwań wobec tego modułu szkolenia  i napisanie ich na kartkach 
przylepnych (każde na osobnej kartce) – zbiera je, nakleja porządkując na flipcharcie.

BLOK 1.



~ 30  min PROFIL OSOBISTY – ZASOBY WAŻNE W DZIAŁANIU MR/PM

podsumowanie Następnie Prowadzący wraz z uczestnikami analizuje wymienione potrzeby i dyskutują o tym, które z nich są najbardziej potrzebne w 
pracy w MR/PM. Podkreślają je na flipcharcie.

Prowadzący wskazuje, które z nich uczestnicy będą mieli okazję rozwijać podczas kolejnej sesji.

BLOK 1.



~ 45  min Gra Skarb - trening praktyczny

cel ● Rozwijanie umiejętności:
- delegowania zadań i monitorowania pracy innych, 
- wspólnego poszukiwania rozwiązań, 
- radzenia sobie z działaniem w sytuacji ograniczenia zasobów, 
- jasnego formułowania i rozwiązywania problemów. 

● Rozwijanie postawy zaufania wobec innych członków zespołu. 

materiały / 
przygotowanie

● długa lina do pomiaru powierzchni bagna (dł. min. 4 m),
● pudełko do położenia na środku bagna (kamień na środku rzeki lub pień w lesie), 
● skarb - puszka z nagrodą (mogą być cukierki),
● worek z narzędziami do wyciągnięcia skarbu z bagna: sznurki, patyki do szaszłyków, nożyczki, ołówek, kubki, 3 kawałki duszy z 

kółek o długości 20 cm, 3 sznury min. długość 10 m, taśma klejąca 
● opaski na oczy dla 1/3 uczestników.

Prowadzący przygotowuje miejsce gry: wyznacza (w terenie lub w budynku) „bagno”, mierząc je liną koło o średnicy 4 m. Stawia na 
środku koła „kamień”, a na nim puszkę ze skarbem (czas przygotowania: 10 min.)

BLOK 1.

aktywności Gra Skarb 
Na początku zajęć prowadzący krótko powtarza cechy i umiejętności „Organizatora” i prosi uczestników, aby spróbowali wykorzystać 
przedstawione cechy w grze pt. Skarb.

Liczba graczy: 6-12
Liczba instruktorów potrzebnych do prowadzenia szkolenia: 1
Liczba instruktorów wymagana do gry (minimum): 1
Miejsce realizacji: idealne na zewnątrz budynku, ew. może być w dużym pomieszczeniu wewnątrz budynku



~ 45 min Gra Skarb - trening praktyczny

aktywności Prowadzący zabiera uczestników na miejsce „bagna” i zapoznaje ich z legendą skarbu:
uczestnicy stanowią ekipę poszukiwaczy skarbów, a ich zadaniem jest w max. 40 minut zabrać skarb na stały ląd z bagna. Nikomu nie 
wolno wchodzić ani wychylać się na teren bagna - jest ono pełne pożerających ludzi krokodyli i jadowitych węży. Do zabrania skarbu 
można wykorzystać tylko zawartość dostarczonej torby ze sprzętem. 

Prowadzący dzieli uczestników na 3 małe równoliczne grupy pełniące różne role: 
- Liderzy - widzą, potrafią mówić i kontrolować całe wydarzenie, ale nie wolno im nikogo ani niczego dotykać;
- Nawigatorzy - widzą, nie potrafią mówić, ale mogą dotykać i kierować Manipulatorami;
- Manipulatorzy – nie widzą (mają opaski na oczach), są jedynymi, którzy mogą dotykać dostarczonych w worku narzędzi. 

Prowadzący daje znak rozpoczęcia działań i wręcza worek z narzędziami - grupa rozpoczyna działania.  W przypadku złamania przez kogoś 
zasad związanych z rolą lub przekroczenia granicy bagna (też nachylenia się nad nim) prowadzący przerywa grę, przywraca wszystko do 
pierwotnego stanu i uczestnicy zaczynają od początku.

W trakcie realizacji zadania przez uczestników prowadzący obserwuje ich zachowania:
- odnotowuje te, które sprzyjają osiągnięciu celu 
- i te, które przeszkadzają
- przejawy współpracy i jej braku,
- sposób komunikowania się,
- sposób pełnienia wyznaczonych ról.

podsumowanie Po wyznaczonym czasie (lub po wcześniejszym osiągnięciu celu) prowadzący rozpoczyna omówienie gry.

BLOK 1.



~ 45 min Analiza działań - omówienie gry

cel ● Pogłębienie świadomości uczestników na temat:
o ich indywidualnych cech (mocnych i słabych stron) ważnych dla rozwoju umiejętności organizacyjnych, 
o ich wyrażania i funkcjonowania w praktyce.

materiały / 
przygotowanie

● Kartki A4 i długopisy dla uczestników

Aktywności Analiza działań – omówienie gry
Prowadzący zaczyna od „odczarowania” uczestników – mówi, że teraz już nie grają swoich ról, tylko są sobą. 
Prowadzący najpierw wysłuchuje po kolei członków trzech zespołów – pyta jak czuli się odgrywając swoje role – co było dla nich łatwe, a 
co było trudne. Prowadzący pyta, co zdaniem uczestników przyczyniło się do osiągnięcia celu, co było punktem zwrotnym. Odkrywa i 
opisuje kluczowe momenty prowadzące do pomyślnej (lub nie) organizacji działań.

Następnie prosi uczestników o indywidualną refleksję nad ich udziałem w realizacji zadania – czy są z niego zadowoleni, z czego tak, z 
czego nie. Uczestnicy zapisują na kartce to, co im poszło dobrze i to nad czym chcą popracować. Chętni uczestnicy czytają, co napisali. 
Na końcu prowadzący dzieli się swoimi obserwacjami i opiniami nt. udziału grup i uczestników w zadaniu.
Mówi jak ważne jest wykorzystywanie wniosków z własnych doświadczeń.

podsumowanie zakończenie, pytania i dyskusja ogólnie bloku

BLOK 1.



Materiały pomocnicze

Materiał pomocniczy nr 1.

Kompetencje organizatora w MR/PM

Organizatorzy są bardzo ważni dla każdej organizacji. W realizacji każdego 

działania są to osoby, które bezpośrednio monitorują realizację 

indywidualnych potrzeb podczas działania i aktywnie dostosowują drogę do 

efektywnej realizacji celu. 

To osoby posiadające umiejętność motywowania innych, widzące cały czas 

cel przed sobą i posiadające umiejętność uruchomienia niezbędnych 

zasobów do jego realizacji. Tacy członkowie rady młodzieżowej nie boją się 

brać odpowiedzialności za różne procesy w ramach swojej działalności. 

Organizator to energia w ruchu, gotowa pokonać wszelkie przeszkody, które 

stoją na drodze do osiągnięcia sukcesu. Jeśli jednak organizator widzi, że 

osiągnięcie celu zaszkodziłoby większej całości, jest w stanie to uwzględnić. 

W związku z tym, pozostaje otwarty i ufny wobec członków swojego zespołu 

przez cały czas i jest świadomy ich ograniczeń, jak również ograniczeń innych 

zasobów organizacji. Organizator elastycznie reaguje na zmiany i jest w stanie 

pracować z różnymi wariantami rozwiązań.


