
Etapy prac warsztatowych
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Wspólne wypracowanie zasad dyskusji – 5 min

Postawienie problemu – 10 min

Sesja pomysłowości – 30 min

Grupowanie, wybór pomysłów – 30 min

Prezentacja wypracowanych wyników – 1h
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Czas na 5 minutowe…

WSPÓLNE 

WYPRACOWANIE 

ZASAD DYSKUSJI 



Etap I – Ustalenie zasad dyskusji 5 min 

1. Zgłaszanie propozycji zasad obowiązujących         

podczas warsztatów, np.: 

wyłączenie dźwięków w telefonach komórkowych

wysłuchanie każdej z osób

nieprzerywanie sobie w czasie mówienia

2. Zapisanie zasad na arkuszu

3. Umiejscowienie arkusza z zasadami w 

widocznym dla wszystkich miejscu
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POSTAWIENIE 

PROBLEMU

Czas na 10 minutowe…



Etap II - Postawienie problemu 10 min

Jakie zadania należy realizować w ramach zidentyfikowanych celów?

Jakie rezultaty osiągniemy za pomocą tych zadań? 

Jakich środków potrzebujemy do osiągnięcia danego celu? 

- Pomoc których ekspertów będzie konieczna?

- Jaki powinien być zakres ekspertyz? 

- Które z materiałów będą wymagały tłumaczenia na język polski? 

- Gdzie chcielibyśmy zorganizować wizyty studyjne krajowe lub zagraniczne?

- Czy zaistnieje potrzeba dodatkowych spotkań i innych wydarzeń 
międzysektorowych? Czy prelegenci powinni pochodzić z kraju czy zza granicy?  

Jakie będą produkty związane z danym zadaniem/celem – np. które 
z materiałów należałoby wydać w formie drukowanej? 
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SESJĘ 

POMYSŁOWOŚCI

Czas na 30 minutową…



Etap III – Sesja pomysłowości 30 min 

BURZA MÓZGÓW

Zapoznanie się w swoich grupach

Podział arkusza na 4 części odpowiadające postawionym problemom

Zapisywanie WSZYSTKICH pomysłów, nawet tych absurdalnych

Podział pomysłów na bliższe i dalsze działania (np. zaznaczenie 

kolorem)
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PODSTAWOWE ZASADY:

1. Niczym nieskrępowana 

wyobraźnia

2. Podanie możliwie dużej liczby 

pomysłów

3. Brak krytyki

4. Łącznie pomysłów
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GRUPOWANIE                                 

I WYBÓR                 

POMYSŁÓW

Czas na 30 minutowe…



Etap IV – Wybór pomysłów 30 min 

DYSKUSJA W MAŁYCH GRUPACH

1. Grupowanie pomysłów

identyfikacja pomysłów, które w gruncie rzeczy oznaczają to samo

zapisanie ich jako pojedynczej propozycji rozwiązania

2. Dokonanie wstępnej selekcji

wybór pomysłów, które zostaną przedstawione grupie oraz poddane 

analizie

3. Zapisanie wybranych pomysłów  

na karteczkach samoprzylepnych
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Czas na 60 minutową…

PREZENTACJĘ 

WYPRACOWANYCH 

WYNIKÓW



Etap V - Prezentacja wyników 60 min 

1. Wyznaczenie lidera, który przedstawi wypracowane pomysły

2. Omówienie przez każdą z grup wypracowanych wniosków 

3. Przyklejenie karteczek z pomysłami na wspólnej mapie myśli

4. Wspólna priorytetyzacja zadań

5. Rozplanowanie harmonogramu spotkań i zakresów 

tematycznych

6. Uzgodnienie planowanych produktów                                                   

pracy grupy
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