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Przedmowa
Dziękujemy za zakup naszego e-booka pt. Jak 
podnieść efektywność swoich szkoleń? – 30 ga-
dżetów i 150 pomysłów na ich wykorzystanie. Cie-
szymy się, że możemy Ci towarzyszyć w rozwo-
ju kompetencji trenerskich i edukacyjnych oraz 
podnoszeniu jakości, skuteczności prowadzo-
nych przez Ciebie szkoleń czy zajęć grupowych. 

Jesteśmy psychologami, trenerami II stopnia Pol-
skiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2015 
roku prowadzimy Szkołę Trenerów PROGRESS, 
która kompleksowo przygotowuje do samodziel-
nego prowadzenia szkoleń i warsztatów. Specja-
lizujemy się w prowadzeniu szkoleń dotyczących 
rozwoju kompetencji trenerskich, menadżerskich 
oraz miękkich: komunikacji interpersonalnej, mo-
tywowania, asertywności itp.

Oddajemy w Twoje ręce część naszego warsztatu 
trenerskiego, wypracowanego na salach szkole-
niowych przez ponad 20 lat, podczas wielu ty-
sięcy godzin. Poniżej znajdziesz 150 pomysłów 
na różne ćwiczenia i aktywności, które wymyślili-
śmy, przetestowaliśmy oraz chętnie i z powodze-
niem stosujemy na naszych warsztatach. Niech ta 
publikacja będzie dla Ciebie źródłem informacji, 
wskazówek i gotowych rozwiązań. Zachęcamy 
Cię również do modyfikowania naszych, czy for-
mułowania zupełnie nowych pomysłów. 

Inspiruj się, twórz nowe ćwiczenia, kreuj swój 
własny styl trenerski!

Zachęcamy do wydrukowania tego e-booka i za-
pisania go swoim pomysłami – zostawiliśmy dla 
Ciebie sporo miejsca na notatki.

Powodzenia!

Ewa Kalińska-Grądziel i Wiesław Talik

4



1. Koperty 
Jeśli nie dysponujesz kopertami, a chciałbyś/
abyś je wykorzystać w trakcie szkolenia możesz 
poprosić uczestników o ich samodzielne przygo-
towanie z kolorowych lub białych kartek A4. Do 
ich stworzenia potrzebna jest tylko doza wyob-
raźni, odrobina kleju, taśmy klejącej lub plasteliny 
trenerskiej. Koperty mogą mieć różne kształty.

1. Przykładowy cel ćwiczenia/aktywności
• Wzrost poczucia własnej wartości.
• Uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących zasobów uczestników.

Opis ćwiczenia 
W początkowej fazie szkolenia rozdaj uczestnikom koperty (mogą być kolorowe) 
i poproś o ich podpisanie oraz powieszenie (z wykorzystaniem np. plasteliny trenerskiej) 
we wskazanym miejscu np. na ścianie. 
W trakcie warsztatów zadaniem wszystkich jest wrzucanie do koperty informacji dotyczących 
mocnych stron i zasobów, które zauważyli u siebie nawzajem. Ważne: tak pokieruj tym 
procesem, aby każdy z uczestników otrzymał informacje zwrotne. Po zakończeniu pracy 
w grupach możesz poprosić uczestników o włożenie do kopert notatki o zasobach członków 
ich zespołów. Mogą napisać co im się w sobie podobało, w trakcie wspólnego wykonywania 
ćwiczenia.

Mój pomysł na zastosowanie tego ćwiczenia lub jego modyfikację
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2. Przykładowy cel ćwiczenia/aktywności
• Rozwój umiejętności formułowania komunikatu krytycznego. 

Opis ćwiczenia
Rozdaj każdemu uczestnikowi (lub grupie) kopertę z zawartością nieprawidłowo 
sformułowanego komunikatu krytycznego, zapisanego na kartce A4. Poproś o przeczytanie 
zawartości, a następnie poprawienie jej i zapisanie na małej kolorowej karteczce. Dalej 
uczestnicy przekazują koperty w wyznaczonym kierunku kolejnej osobie, która również 
notuje właściwy komunikat, wkładając go do koperty. 
Po zakończonym ćwiczeniu następuje odczytanie zmienionych treści i krótka dyskusja 
dotycząca poprawności komunikatów, oraz możliwości ich zastosowania w konkretnych 
sytuacjach.

Mój pomysł na zastosowanie tego ćwiczenia lub jego modyfikację

3. Przykładowy cel ćwiczenia/aktywności
• Przeprowadzenie ewaluacji szkolenia.

Opis ćwiczenia
Poproś uczestników, aby w trakcie trwania szkolenia wkładali do koperty A4, powieszonej 
na ścianie, informacje zwrotne dla trenera. Mogą być one zapisywane na kolorowych 
karteczkach lub w krótkim, opracowanym wcześniej przez Ciebie formularzu. Rozdaj 
go każdemu uczestnikowi na początku szkolenia, w ilości kilku sztuk, prosząc o bieżące 
uzupełnianie po każdej sesji szkoleniowej. 

Mój pomysł na zastosowanie tego ćwiczenia lub jego modyfikację
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4. Przykładowy cel ćwiczenia/aktywności
• Planowanie wdrożenia kompetencji nabytych w trakcie szkolenia.

Opis ćwiczenia
Na zakończenie warsztatów poproś uczestników, aby napisali do siebie list z podsumowaniem 
i planami na wdrożenie kompetencji nabytych podczas szkolenia. Zachęć ich do odczytania 
zawartości tej koperty po powrocie do domu. Możesz też zebrać te listy i wysłać je 
uczestnikom np. po upływie trzech miesięcy.

Mój pomysł na zastosowanie tego ćwiczenia lub jego modyfikację

5. Przykładowy cel ćwiczenia/aktywności
• Przekazanie informacji zwrotnych uczestnikom szkolenia.

Opis ćwiczenia
Rozdaj uczestnikom koperty i poproś o ich podpisanie. Następnie wszyscy wrzucają do 
koperty, sobie nawzajem, informacje zwrotne zapisane na małych karteczkach i przekazują je 
w określonym kierunku. 
Zaletą tego ćwiczenia jest to, że każdy uczestnik dostanie informacje zwrotne od wszystkich. 
Mogą one dotyczyć dowolnego kryterium, które jest zgodne z celem szkoleniowym.

Mój pomysł na zastosowanie tego ćwiczenia lub jego modyfikację
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Zakończenie
Pisząc tego e-booka oraz zostawiając miejsce na Twoje notatki i zapiski, dotyczące zastosowania lub 
modyfikacji powyższych ćwiczeń, oraz na pomysły na ćwiczenia szkoleniowe z wykorzystaniem ga-
dżetów, mieliśmy nadzieję, że Twój warsztat trenerski poszerzy się o kilkaset ćwiczeń i aktywności 
szkoleniowych. Myślimy, że zainspirowaliśmy Cię do niekonwencjonalnego wykorzystania przeróż-
nych przedmiotów w realizacji Twoich warsztatów. 

Zapraszamy Cię do kontaktu z nami: 
• możesz do nas napisać: progress@szkolatrenerow.info 
• znajdziesz nas na Facebooku: https://www.facebook.com/szkolatrenerow.info 
• oraz Instagramie: https://www.instagram.com/szkoleniaprogress/ 

Zapraszamy Cię także na nasze szkolenia. Aktualną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej: 
www.szkolatrenerow.info 

Ewa Kalińska-Grądziel 
Wiesław Talik
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