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Ćwiczenie: Ćwiczenie przed-szkoleniowe 

 

Opis: 

 Ćwiczenie tworzy wspólny punkt widzenia uczestników szkolenia i trenera. 

Łagodzi przyczyny oporu grupy szkoleniowej. Pełni również funkcję diagnostyczną. 

Dostarcza informacji mówiących na co zwrócić szczególną uwagę podczas integracji 

grupy oraz tworzenia kontraktu.  

 Ćwiczenie to nazywa się „przed-szkoleniowe”, gdyż można go wykonać na 

początku każdego szkolenia, tj. przed programem każdego szkolenia.     

  Ćwiczenie składa się z sześciu kroków.  

Pierwszy krok: Rozpocznij szkolenie. Krótko przedstaw się i powiedz, co to za 

szkolenie. Powiedz, że na początku chcesz określić wspólny punkt widzenia na to 

szkolenie uczestników oraz trenera. Podkreśl, że szkolenie jest realizowane dla 

uczestników. Po to, aby rozwinąć ich kompetencje. Dlatego ważne są dla ciebie opinie 

uczestników. Nie chcesz im narzucać własnego punktu widzenia, dlatego nie zaczynasz 

od przedstawienia całego programu szkolenia.  Wpierw chcesz zebrać oczekiwania 

uczestników szkolenia i porównać je ze swoim punktem widzenia oraz tym, co możesz 

dla nich zrobić.  

W tym celu rozdasz formularze z pytaniami i poprosisz o ich samodzielne 

uzupełnienie. Formularz uzupełnisz też ty. Następnie porównacie i przedyskutujecie 

wasze odpowiedzi. W przypadku różnic, przedyskutujecie i znajdziecie rozwiązania.  

W ten sposób zbudujecie wspólne stanowisko w obszarze kluczowych elementów tego 

szkolenia.  

Drugi krok: Rozdaj formularze dla uczestników (patrz załącznik poniżej)  

i poproś o udzielenie odpowiedzi na pytania. Trener natomiast uzupełnia formularz dla 

trenera (patrz kolejny załącznik). Są to te same pytania tylko napisane z perspektywy 

trenera, a nie uczestnika).  

Pytania dotyczą oporów przed:  

 szkoleniem (brak chęci i celów) – pytania nr 1 i 2;  

 zbyt wysokim, lub zbyt niskim poziomem szkolenia  – pytania nr 3 i 4;   

 trenerem – pytanie nr 5;  

 celami konkurencyjnymi  – pytanie nr 6.    
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Według Johna Enrighta są to najważniejsze opory w pracy z ludźmi (Enright, 

1998). Kiedy przezwyciężymy te, pozostałe przestaną mieć większe znaczenie.      

Trzeci krok: Przeczytaj pierwsze pytanie i zapytaj o odpowiedzi uczestników 

szkolenia. Zapisz na flipcharcie najczęściej padające odpowiedzi. Następnie powiedz, 

co Ty napisałeś przy tym pytaniu. Porównaj swoją odpowiedź z odpowiedziami grupy.  

Podkreśl podobieństwa – to jest wasz obecny wspólny punkt widzenia. 

Powiedz też o różnicach. Przedstaw swoje przyczyny takiej odpowiedzi. Powiedz, jak 

to się stało, że udzieliłeś takiej odpowiedzi. Zapytaj uczestników szkolenia o przyczyny 

ich odpowiedzi.  

Zwróć też uwagę na to, że różni uczestnicy szkolenia prawdopodobnie udzielą 

różnych odpowiedzi. Pytaj poszczególne osoby o to, co spowodowało taką odpowiedź.  

Często różne  odpowiedzi wynikają z koncentracji na wybranych obszarach danego 

zagadnienia, a nie na jego całości.  

Na przykład, Marek zwraca uwagę głównie na indywidualne korzyści ze 

szkolenia i dąży do tego, aby szkolenie jak najwięcej dało jemu. Magda zwraca uwagę 

na korzyści płynące dla całego zespołu i dąży do tego, aby szkolenie przyniosło jak 

najwięcej korzyści całemu zespołowi. W takiej sytuacji mamy sprzeczne cele tych osób. 

Kiedy połączymy ich perspektywy w jedną, będziemy koncentrować uwagę na 

korzyściach indywidualnych oraz zespołowych. Będziemy tak prowadzić szkolenie, aby 

przynosiło ono korzyści indywidualne oraz zespołowe.  

Połączymy punkt widzenia Marka i Magdy. Dzięki temu zaangażujemy  

w szkolenie Marka i Magdę. Stworzymy wspólny punkt widzenia. A to ułatwi nam 

porozumienie i współpracę.       

Czwarty krok: Akceptacja. Kiedy już określisz wspólny punkt widzenia, 

zapytaj kto zgadza się z nim? Jeśli wszyscy zgodzą się, przejdź do kolejnego pytania.  

Jeśli jednak ktoś nie zgodzi się, zastosuj akceptację warunkową. Tzn. zapytaj:  

 Jakie warunki powinny być jeszcze spełnione, aby szkolenie spełniało 

twoje oczekiwania? 

Kiedy uzyskasz odpowiedź powiedz: 

 To ćwiczenie pełni funkcję diagnostyczną. Dopiero w dalszej części 

szkolenia przeanalizujemy tę sytuację i wypracujemy dobre dla 

wszystkich osób rozwiązanie. Zgadzasz się na to? 
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Zazwyczaj wszyscy się zgadzają. Tym samym mamy akceptację warunkową – 

szkolenie zostało zaakceptowane pod warunkiem, że później wyjaśnimy wszystkie 

różnice.   

Piąty krok: Powyższe kroki (trzeci i czwarty) powtórz dla kolejnych pytań. 

Całość jednak prowadź dynamicznie. Na jedno pytanie przeznacz maksymalnie  

2-3 minuty. Jeśli w którejś kwestii nie możesz szybko zbudować wspólnego punktu 

widzenia (porozumienia), korzystaj z akceptacji warunkowej.  

Określenie podobieństw i różnic oraz ustalenie wspólnego punktu widzenia  

i uzyskanie akceptacji (chociaż warunkowej) daje nam kilka korzyści: 

1. Nić porozumienia pomiędzy trenerem a grupą – nazwaliśmy to, w czym 

się zgadzamy (podobieństwa). 

2. „Okres ochronny” dla trenera – na początku szkolenia nikt nie będzie nas 

atakował, czy krytykował. Nawet negatywnie nastawiony uczestnik 

szkolenia wie, że za chwilę zajmiemy się jego problemem, więc czeka,  

a nie atakuje trenera.  

3. Przyspieszenie integracji – znamy główne różnice i na nich 

koncentrujemy się podczas integracji. Możemy zrezygnować z ćwiczeń 

integracyjnych, które dotyczą podobieństw w grupie.  

4. Zaangażowanie w tworzenie kontraktu – zajmujemy się rzeczami 

naprawdę ważnymi dla grupy, a nie tylko utartymi sloganami 

„punktualność”, „wyłączone telefony” itd.  

Szósty krok: Po ćwiczeniu Przed-szkoleniowym, przejdź do programu 

szkolenia. Do omówienia warunków z akceptacji warunkowej wróć w ostatniej fazie 

integracji, albo podczas sporządzania kontraktu. Nie zajmuj się nimi zaraz po ćwiczeniu 

Przed-szkoleniowym. Jest jeszcze za wcześnie.  

Po ćwiczeniu Przed-szkoleniowym: 

1. Szerzej przedstaw siebie, ale w świetle tego, co ustaliłeś przy pytaniu nr 

5 (tj. wspólny punkt widzenia na kompetencje i doświadczenie trenera).  

2. Opisz zawartość szkolenia, ale uwzględnij to, co ustaliłeś przy pytaniach 

nr 1-2. 

3. Przeprowadź integrację, ale dopasowaną do potrzeb grupy. 

4. Sporządź kontrakt, ale skoncentruj się na rzeczach ważnych dla grupy. 

Wróć do kwestii z akceptacji warunkowej. Teraz możesz je dokładnie 

przedyskutować.  
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Materiały pomocnicze: formularze (patrz załącznik) 

 

Czas trwania: 15-20 minut 

 

Liczba uczestników: 4-14 

 

Przebieg: 

1. Opisz krótko ćwiczenie.  

2. Rozdaj formularze z pytaniami 

3. Poproś o uzupełnienie formularzy  

4. Przeczytaj pierwsze pytanie i zapytaj o odpowiedzi 

5. Podaj własną odpowiedź 

6. Przedyskutuj podobieństwa i różnice 

7. Wypracuj porozumienie (wspólny punkt widzenia)  

8. Powtórz dla kolejnych pytań (kroki 4-7)  

9. Uzyskaj akceptację (pełną lub warunkową)  

10. Kontynuuj szkolenie (opisz siebie, szkolenie itd.).  

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: 

1. Enright J. (1998). Sposoby przełamywania oporu. Nowiny 

Psychologiczne, Warszawa 
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Ćwiczenie: Ćwiczenie przed-szkoleniowe 

 

Formularz dla uczestnika szkolenia 

Odpowiedz na poniższe pytania:  

1. W jakim celu organizowane jest to szkolenie?  

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

2. Co chcesz osiągnąć/zyskać dzięki temu szkoleniu? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

3. Jakie masz doświadczenie w obszarze, którego dotyczy to szkolenie? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

4. Jakie masz osiągnięcia w obszarze, którego dotyczy to szkolenie? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

5. Jakie doświadczenie powinien mieć trener prowadzący to szkolenie? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

6. Co teraz robił-abyś/-byś, gdyby nie było Cię na tym szkoleniu? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 
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Ćwiczenie: Ćwiczenie przed-szkoleniowe 

 

Formularz dla trenera 

Odpowiedz na poniższe pytania:  

1. W jakim celu organizowane jest to szkolenie?  

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

2. Co uczestnicy szkolenia osiągną/zyskają dzięki temu szkoleniu? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

3. Jakie doświadczenie powinni mieć uczestnicy? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

4. Jakie osiągnięcia powinni mieć uczestnicy szkolenia? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

5. Jakie doświadczenie powinien mieć trener prowadzący to szkolenie? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

6. Co teraz robili by uczestnicy szkolenia, gdyby nie przyszli na nie? 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 
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Powyższe ćwiczenie szkoleniowe pochodzi z książki: 

 

Tytuł: Początek i koniec. Materiały szkoleniowe i coachingowe 

Autor: Tomasz Dulewicz 

 

 

Książkę można kupić w Sklepie Trenera: 

www.sklep.trenera.pl   

 

 

 

 

 

To oraz inne ćwiczenia szkoleniowe można bezpłatnie pobrać w dziale 

Bezpłatne materiały na stronie internetowej: 

www.sklep.trenera.pl   

 

 

 

 

 

Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko  

i wyłącznie w formie dostarczonej przez Autora. Zabronione są jakiekolwiek zmiany  

w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Autora. Zabrania się jej sprzedaży oraz 

wykorzystywania w celach komercyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep.Trenera.pl 

Ul. Św. Filipa  23/4 

31-150 Kraków  

 

Tel.: (12) 346-15-19 

Tel. kom.: 791-760-145 

e-mail: sklep@trenera.pl  

http://www.sklep.trenera.pl/
http://www.sklep.trenera.pl/
mailto:sklep@trenera.pl


Początek i koniec. Materiały szkoleniowe i coachingowe 

www.sklep.trenera.pl  8 

Książki Tomasza Dulewicza 

 

Książki w wersji elektronicznej (ebooki): 

  

  

Więcej informacji o publikacjach na stronie internetowej: 

www.sklep.trenera.pl 

 

http://www.sklep.trenera.pl/

