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Wprowadzenie  

Niniejszy podręcznik opisuje sposób w jaki należy prowadzić szkolenia z aplikacją „Trening 

efektywności osobistej”, kiedy stosować ćwiczenia, w jaki sposób to robić, jak prowadzić omówienie 

oraz możliwe ewentualne modyfikacje sposobu pracy z ćwiczeniem. Czytelnik znajdzie także 

przykładową agendę takiego szkolenia. 

Podręcznik powstał w ramach innowacji „Trening efektywności osobistej w oparciu o 

zarządzanie sobą w czasie w środowisku wirtualnej rzeczywistości” realizowanej w ramach projektu 

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. 

Na początku każdego rozdziału poświęconego zadaniu umieszczonemu w aplikacji znajduje 

się zrzut z ekranu danej gry. 
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Jak pracować z aplikacją 

Celem aplikacji szkoleniowej jest wsparcie dla trenerów realizujących szkolenia z tematyki 

efektywności osobistej i zarządzania sobą w czasie. 

Aplikacja funkcjonuje w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR) na smartfonach 

z systemem Android 6.0 lub wyższym. 

Do właściwego użytkowania aplikacji oprócz smartfonu konieczne są także gogle do 

wirtualnej rzeczywistości umożliwiające pracę ze smartfonami. 

Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie należy ją uruchomić a następnie wybrać z menu 

startowego tytuł zadania do wykonania. Po dokonaniu wyboru aplikacja krok po kroku informować 

będzie użytkownika o czynnościach związanych z obsługą, które należy wykonać. 

Każde zadanie poprzedzone jest wprowadzeniem do przeczytania na ekranie smartfona, 

następnie wykonaniu zadania (po włożeniu smartfona do gogli VR i pracy w nich) a następnie jest 

przekazywana część teoretyczna, ponownie do przeczytania na ekranie smartfona (po zdjęciu gogli 

i wyjęciu z nich urządzenia). 

Istnieje możliwość aby każdy opis był czytana przez lektora. Należy w tym celu wybrać 

stosowny przycisk na ekranie. 
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Informacja o autorze 

 

Adam Sobiechart – coach, trener z 20 letnim doświadczeniem, specjalizujący się 

w warsztatach rozwijających kompetencje miękkie i menedżerskie. W swoich zajęciach wykorzystuje 

gry szkoleniowe, których jest autorem. 

Doświadczenie trenerskie zdobywał zarówno od strony dużych organizacji, jak też firm 

szkoleniowych realizując wiele projektów, głównie dla branży FMCG, firm handlowych, 

produkcyjnych, instytucji finansowych i mediów. Jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy 

wykorzystuje elementy grywalizacji, gamifikacji, fabularnych gier szkoleniowych oraz gier 

szkoleniowych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości. 

Prezes VR Training Sp. z o.o. – pierwszej Polsce firmy szkoleniowej wykorzystującej 

wirtualną rzeczywistość w szkoleniach miękkich. Certyfikowany coach ICC (International Coaching 

Community) oraz trener standardu HRDBP (Human Resources Business Partnering) 
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i użytkowania gogli do 

wirtualnej rzeczywistości 

Przed wykonaniem pierwszego ćwiczenia z wykorzystaniem okularów (gogli) do wirtualnej 

rzeczywistości (VR)  zapoznaj uczestników szkolenia z  zasadami ich bezpiecznego użytkowania.  Dla 

wielu uczestników szkoleń kontakt z technologią wirtualnej rzeczywistości może mieć miejsce po raz 

pierwszy w życiu. Dlatego też uprzedź osoby przystępujące do ćwiczeń, że w przypadku nawet 

najmniejszego poczucia dyskomfortu jak zawroty głowy, mdłości czy innych nagłych i niepożądanych 

objawów natychmiast zdjęły gogle z głowy, nie zważając na to, na jakim etapie wykonywania 

ćwiczenia obecnie się znajdują.  Możesz także powiedzieć aby w takiej sytuacji najpierw szybko 

zamknęły oczy a dopiero w dalszej kolejności zdjęły gogle. Podczas testowania niniejszej aplikacji jak 

też pracy z innymi aplikacjami wykorzystujące mi Wirtualną rzeczywistość około 10% uczestników 

szkoleń źle reaguje na bodźce których  dostarcza środowisko VR, dlatego należy poinformować ich o 

możliwych reakcjach. U niektórych osób, u których za pierwszym razem pojawia się odczucie 

dyskomfortu, może one ulec redukcji przy kolejnych próbach. 

Uwaga! Z aplikacji nie powinny korzystać osoby z epilepsją, bądź podobnymi schorzeniami. 

W przypadku poczucia jakiegokolwiek dyskomfortu należy niezwłocznie zdjąć gogle i przerwać pracę 

z aplikacją. 
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Przygotowanie do szkolenia i praca z aplikacją 

Przed rozpoczęciem szkolenia zadbaj o to aby każdy z uczestników miał na swoim smartfonie 

zainstalowaną aplikację. Można to zrobić wysyłając do każdego z uczestników warsztatów maila 

z linkiem za pomocą którego można pobrać i zainstalować aplikację na smartfonie. Aplikacja powinna 

zostać pobrana w dniu szkolenia na samym początku zajęć.  Wcześniejsze pobranie aplikacji przez 

uczestników szkoleń, na przykład na kilka dni przed zajęciami może sprawić że z ciekawości 

uruchomią ją przed rozpoczęciem warsztatu i w ten sposób nie będą odpowiednio zaangażowani 

w momencie rozpoczęcia szkolenia. 

Może się tak zdarzyć, że jako trener prowadzący zajęcia sam możesz poprosić o wcześniejsze 

zainstalowanie aplikacji. Na przykład w sytuacji gdy miejsce w którym odbywać się będą zajęcia ma 

bardzo słaby lub ograniczony dostęp do internetu.  Pamiętaj zatem aby przed szkoleniem sprawdzić 

i upewnić się czy miejsce w którym to szkolenie będzie prowadzone posiada szerokopasmowy dostęp 

do internetu z możliwością swobodnego transferu plików.  Jeżeli tak nie jest dopilnuj aby uczestnicy 

zainstalowali aplikację odpowiednio wcześniej. 

Praca z aplikacją powoduje, że baterie w telefonach rozładowują się dosyć szybko. Z tego 

właśnie powodu powinieneś mieć ze sobą kilka rozgałęźników, tak aby dało się równocześnie 

podłączyć wszystkie telefony uczestników do ładowania. Dobrze gdybyś miał ze sobą kilka 

najpopularniejszych ładowarek do telefonów. Nie każdy szkolący się może je mieć ze sobą. Na 

początku każdej przerwy przypomnij uczestnikom, aby podłączyli swoje telefony do ładowania. 
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Przykładowa agenda szkolenia 
 

Poniżej przedstawiona jest przykładowa agenda szkolenia z zarządzania sobą w czasie 

(efektywności osobistej).  

 

 

czas Moduł - temat Forma szkolenia 

8:00 – 8:30 Rozpoczęcie szkolenia. Przedstawienie 

programu i założeń. 

Wprowadzenie do pracy z wirtualną 

rzeczywistością. 

Prezentacja trenera 

8:30 – 10:30 Czy można zarządzać czasem. 

System wartości życiowych. 

Cztery generacje zarządzania czasem. 

Dyskusja moderowana. 

Zadanie dla uczestników do 

wykonania z aplikacją. 

 

10:30 – 

10:45 

Przerwa kawowa  

10:45 – 

11:30 

Zadania ważne i pilne. 

Matryca Eisenhowera 

Dyskusja w podgrupach. 

Zadanie dla uczestników do 

wykonania z aplikacją. 

 

11:30 – 

12:00 

Jak organizować dzień, czyli krzywa zakłóceń 

w praktyce 

Zadanie dla uczestników do 

wykonania z aplikacją. 

Dyskusja grupowa 

12:00 – 

12:45 

Przerwa obiadowa  

12:45 – 

13:15 

Work Life Balance, czyli jak pogodzić życie 

zawodowe i prywatne i znaleźć w nim 

Dyskusja na forum. 

Zadanie dla uczestników do 



 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  „Inkubacja innowacji społecznych 

w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” 

St
ro

n
a8

 

równowagę wykonania z aplikacją. 

13:15 – 

14:45 

Zasady planowania czasu: 

 Reguła 60/40 

 Reguła Pareto 

 Prawo Parkinsona 

 Szacowanie czasu trwania zadania 

 Piła łańcuchowa 

Prezentacja trenerska. 

Zadanie dla uczestników do 

wykonania z aplikacją. 

Praca w podgrupach. 

14:45 – 

15:00 

Przerwa kawowa  

15:00 – 

15:45 

Post test wiedzy w formule grywalizaycjnej Zadanie dla uczestników do 

wykonania z aplikacją. 

 

15:45 – 

16:00 

Zakończenie szkolenia – feedback od 

uczestników dotyczący przebiegu szkolenia 

oraz nabytej wiedzy i umiejętności 

Sesja informacji zwrotnych, 

wypełnianie ankiet 
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Cztery generacje zarządzania sobą w czasie 

 

Zadanie podzielone jest na cztery części tak, aby móc swobodnie i po kolei zająć się 

ćwiczeniem i omówieniem kolejnych czterech generacji zarządzania sobą w czasie. 

Każda z części ćwiczenia polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania.  Zostały 

one zaczerpnięte z testów na inteligencję. Takie rozwiązanie zostało zastosowane ponieważ dzięki 

temu zachowana jest uniwersalność tego ćwiczenia, to znaczy, nie ma w nim żadnych pytań 

wymagających specyficznej i konkretnej wiedzy zawodowej co ograniczałoby grono uczestników 

szkoleń.  

 

Kiedy stosować 

  Ćwiczenie to należy stosować przede wszystkim w odpowiedniej kolejności, to znaczy 

zaczynając od ćwiczenia na pierwszą generację czasu a kończąc ćwiczeniem na czwartą generację.  

Można je wykonywać po kolei, bądź też mogą  pomiędzy nimi być wykonywane inne zadania. Dzięki 

temu uniknie się poczucia znużenia wykonywaniem podobnych zadań. Należy jednak zadbać o to, aby 

czas pomiędzy poszczególnymi częściami nie był zbyt duży, to znaczy aby pomiędzy nimi znalazło się 

nie więcej niż jedno ćwiczenie. Można również pomiędzy ćwiczeniem na drugą a trzecią generację 

zrobić krótką przerwę zaplanowaną harmonogramem szkoleń. 
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Jak stosować 

Ponieważ do udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytania użytkownik musi widzieć ilustracje, 

które pojawiają się w tym zadaniu, dlatego też jest to ćwiczenie, które powinien wykonać każdy 

z uczestników, bez możliwości konsultacji z innymi.  W przypadku  gdy zastawów do VR jest mniej 

niż uczestników szkolenia, grupę można podzielić na kilkuosobowe podgrupy i wykonywać zadanie 

w taki sposób że na jedną grupę przypada jeden zestaw VR.  W takiej podgrupie każdy udziela 

odpowiedzi na dwa pytania a następnie przekazuje zestaw w kolejnej osobie w swojej podgrupie. 

 

 

Omówienie 

Omówienie tego ćwiczenia należy rozpocząć od przekazania tego, że jego celem nie było 

badanie inteligencji uczestników, lecz dostarczenie im serii konkretnych zadań do realizacji. Dzięki 

temu każdy mógł doświadczyć tego jakie zachowania, przy okazji rozwiązywania tych zadań, są 

charakterystyczne dla danej generacji zarządzania sobą w czasie i jaką dana generacja charakteryzuje 

się efektywnością. Omawiając można zapytać uczestników jakie osiągnęli wyniki w każdym 

z czterech ćwiczeń. Jednakże należy zwrócić uwagę że wyniki te nie są porównywane między 

uczestnikami. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że bez względu na jednostkowy wynik, efektywność 

ćwiczenia związanego z drugą generacją jest większa niż ćwiczenia z pierwszą generacją, a rezultat 

osiągnięty w ćwiczeniu poświęcony trzeciej generacji jest zazwyczaj wyższy niż w ćwiczeniu 

związanym z drugą generacją. Dzięki tym ćwiczeniom można osiągnąć zobrazowanie mechanizmu 

skuteczności działania oraz praktyczne zilustrowanie progresu efektywności wykonywanych zadań. 

 

Modyfikacje  

Ze względu na specyfikę ćwiczeń modyfikacje ich przeprowadzenia nie są zalecane. 
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Matryca Eisenhowera 

 

Jest to ćwiczenie ukazujące ważność i pilność zadań jakie mamy do wykonania w codziennym 

życiu. Po wejściu do gry uczestnik widzi kolorowe sześciany, które symbolizują zadania, które ma do 

wykonania. Po lewej stronie znajduje się lista z opisaniem każdej z czynności symbolizowanych za 

pomocą sześcianów. 

Zadanie uczestnika polega na podjęciu decyzji, na której półce na regale (który symbolizuje 

macierz Eisenhowera) należy umieścić dany sześcian.  Regał opisany jest analogicznie do opisu w 

macierzy Eisenhowera. Opis jest zrobiony w ten sposób, że pionowe kolumny regałów symbolizują 

czy dane zadanie jest pilne czy niepilne, natomiast wysokość półek przeznaczona jest odpowiednio dla 

zadań ważnych (na górze) i nieważnych (na dole regału). Po umieszczeniu sześcianów na regale 

i wybraniu pola „sprawdź wynik” z regału automatycznie usuwane są sześciany, które znalazły się na 

niewłaściwym miejscu, natomiast na półkach pozostają te, które zostały umieszczone prawidłowo. 

 

 

Kiedy stosować 

Ćwiczenie powinno być przeprowadzone w jednej z początkowych części szkolenia, ponieważ 

odnosi się ono do tematów determinujących kolejne moduły szkoleniowe. Jest zatem swego rodzaju 

kompasem, który wyznacza kierunek kolejnych działań podczas warsztatu związanych z omówieniem 

konkretnych narzędzi dotyczących budowania efektywności osobistej i lepszego zarządzania czasem. 
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Jak stosować 

Zadanie może być wykonywane przez wszystkich uczestników równocześnie lub też 

w podziale na małe podgrupy: dwu- lub trzyosobowe. W takim przypadku osoba ustawiająca  

sześciany na regale może czytać na głos jakie zadanie symbolizuje dany sześcian, a pozostałe osoby 

nie mające wówczas założonych gogli, wspólnie podejmują decyzję w którym miejscu go  umieścić. 

 

Omówienie 

Aby skorzystać jak najpełniej z tego ćwiczenia, przed przystąpieniem do niego, należy 

poprosić grupę, aby podała czynności jakie mają do wykonania podczas swojego typowego dnia 

w pracy. Trener wysłuchuje i zachęca grupę do podawania jak największej liczby zadań i wszystkie 

zgłaszane przez uczestników zapisuje na flipcharcie.  Obok wpisanej czynności trener zapisuje też 

czas jej trwania minutach (podawany przez uczestników). Należy tak moderować dyskusję aby 

uzyskać jak najwięcej czynności nawet tych mało znaczących i mających bardzo krótko. 

Podczas tego zbierania informacji mogą pojawić się głosy, że nie każde zadanie zapisane 

przez trenera jest wykonywane przez wszystkich uczestników.  Należy wówczas odpowiedzieć, że jest 

to lista czynności, które wykonują wszyscy uczestnicy szkolenia a nie jedna konkretna osoba i do listy 

tej wrócimy w drugiej części ćwiczenia. 

Po tym wprowadzeniu do zadania można zaprosić uczestników do wykonania ćwiczenia w 

wirtualnej rzeczywistości. 

  Po wykonaniu zadania przez wszystkich uczestników omówienie można rozpocząć od tego 

czym kierowali się umieszczając sześciany na konkretnej półce. To znaczy jak interpretowali pilność 

i ważność danego zadania? Jakie przyjmowali kryteria? Należy również chwilę porozmawiać na temat 

tego ile czasu poświęcają łącznie na zadania z każdej z czterech ćwiartek matrycy i jaki stanowi to 

procent całego czasu poświęconego na aktywności zawodowe. 

Następnie można wrócić do listy zadań wpisanych na flipcharcie przed ćwiczeniem i poprosić 

uczestników aby każde zadanie przypisani do jednej z czterech kartek matrycy. 
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Modyfikacje 

Zadanie może być wykonane w wersji krótszej, czyli bez wypisywania czynności 

wykonywanych w pracy przez uczestników szkolenia. Można je również wykonać w wersji dłuższej 

obejmującej pierwszą opisywaną część (spis wszystkich zadań wykonywanych w pracy). Jednakże 

zdecydowanie zalecane jest przeprowadzenie ćwiczenia w wersji dłuższej, gdyż wtedy dużo łatwiej 

jest odnieść się uczestnikom do ich realiów zawodowych czy nawet prywatnych. 
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Work Life Balance 

                 

Ćwiczenie przebiega w ten sposób, że po jego rozpoczęciu pojawiają się sześciany, na których 

opisane są czynności bądź sytuacje, jakie przytrafiają się nam w codziennym życiu.  Zadanie 

uczestnika polega na udzieleniu odpowiedzi czy każda z pojawiających się sytuacji miała miejsce 

w ostatnim czasie, bądź nie. Jeśli są to twierdzenia dotyczące odcinka czasu, wówczas można przyjąć 

założenie i powiedzieć uczestnikom, że analizujemy ostatni tydzień lub dwa tygodnie. 

Po zakończeniu ćwiczenia pojawia się waga, na której z jednej strony układane są klocki 

symbolizujące aspekty życia zawodowego z drugiej zaś strony życia prywatnego.  W zależności po 

której stronie jest ich więcej waga przechyla się na tę stronę.  Jest to bardzo ciekawy materiał 

wizualizujący to jakim aspektom poświęcamy więcej czasu i które z nich pochłaniają najwięcej naszej 

energii. 

Kiedy stosować 

Ćwiczenie można stosować najlepiej w drugiej części szkolenia.  Jest to wówczas najlepszy 

moment, ponieważ uczestnicy po wcześniejszych dyskusjach nabierają do siebie nawzajem zaufania 

na poziomie, który pozwala im omawiać tematy związane również z ich życiem prywatnym a 

zagadnienie work-life-balance odnosi się właśnie do równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym. 

Ćwiczenie to może być również stosowane jako wstęp do tematów związanych 

z asertywnością w zarządzaniu sobą w czasie. 
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Jak stosować 

Ponieważ jest to ćwiczenie odnoszące się bardzo mocno do prawdziwych sytuacji konkretnych 

osób, należy je przeprowadzać indywidualnie. Sytuacja kiedy jest niewystarczająca liczba urządzeń 

VR,  można to ćwiczenie wykonywać  równolegle z innym zadaniem wykonywanym indywidualnie 

przez pozostałe osoby.  Ponieważ temat work-life-balance  może być wstępem do takich tematów jak 

asertywność, można go zatem wykonywać na przykład połączeniu z wykonywaniem testu na 

asertywność przez pozostałe osoby. Po ich zakończeniu następuje zmiana wykonywanych zadań. 

 

Omówienie 

Ponieważ ćwiczenie to dosyć mocno odnosi się do osobistych i prywatnych obszarów każdego 

z uczestników, omówienie powinno odbywać się na poziomie ogólnym.  Nie należy zatem pytać 

uczestników jakich konkretnie udzielali odpowiedzi, a jedynie zapytać o refleksje i odczucia jakie 

mieli na zakończenie  ćwiczenia czyli w momencie gdy pojawiła się waga.  Można jedynie dopytać 

uczestników, który obszar (zawodowy czy prywatny)  jest w ich przypadku przeważający i z czego to 

może wynikać. 

Po takim omówieniu gry można przejść do  w dyskusji na temat w jaki sposób można 

doprowadzić do równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.  Często w takich dyskusjach 

pojawia się opinia, że przed niektórymi aspektami nie potrafimy się obronić. Jest to zatem dobry 

wstęp do tematów związanych z asertywnością, jak obrona własnych granic psychologicznych czy też 

asertywna odmowa. 

 

Modyfikacje 

Kiedy poziom zaufania uczestników jest bardzo wysoki i da się ich podzielić w pary w taki 

sposób, że wzajemnie sobie ufają, ćwiczenie to można przeprowadzić w formie rozmowy 

coachingowej.  Odbywa się to w taki sposób, że jedna osoba  czyta na głos pytania i udziela na głos 

odpowiedzi (tak, nie) ale również zdecydowanie ją rozszerza opisując swoją sytuację. Druga osoba 

grająca rolę coacha,  zapisuje refleksje osoby wykonującej zadanie, do których może się odnieść w 

drugiej części ćwiczenia.  Wówczas przybiera ono formę rozmowy coachingowej. Jest to więc zatem 

zadanie, które można stosować na warsztatach związanych również z coachingiem. 
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  Reguła 60 / 40 

                 

Jest to ćwiczenie, które przynosi uczestnika świat baśni i legend.  Dlatego też w takiej formie 

należy wprowadzić uczestników do tego zadania przekazując im instrukcję. Wykorzystując 

storytelling należy opowiedzieć historię, że jest się ważną osobą na dworze Wielkiego 

Koloroksiężnika, władcy wszystkich kolorów, który zwrócił się z prośbą o przygotowanie kolorowego 

pokazu mody.  Ważne jest to, aby przekazać uczestnikom, że gra wcale nie wymaga znajomości tego 

jak organizuje się pokazy mody, lecz ćwiczenie będzie związane z wykonaniem różnych zadań 

organizacyjnych na dworze króla. 

Kiedy stosować 

Zadanie należy wykonać w drugiej części warsztatu. Jest to moment, kiedy przedstawia się 

konkretne narzędzia i techniki związane z efektywnością osobistą i lepszym w zarządzaniu czasem. 

Jak stosować 

Zadanie może być wykonywane równolegle przez wszystkich uczestników.  Wówczas ważne 

jest, aby każdy wykonywał je w milczeniu, nie komentował, ani tym bardziej nie mówił na głos jaką 

decyzję podjął.  W czasie wykonywania ćwiczenia można włączyć muzykę klasyczną, która z jednej 

strony  stworzy odpowiedni klimat ćwiczenia, z drugiej strony sprawi, że nawet gdy ktoś 

z uczestników powie jaką podjął decyzję, nie będzie ona już tak dobrze słyszana przez pozostałe 

osoby. 
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Omówienie 

Omówienie powinno rozpocząć się od określenia emocji, jakie towarzyszyły uczestnikom 

w trakcie gry. Należy szczególnie dopytać o to, co czuli w sytuacji kiedy myśleli, że poznali już 

wszystkie zadania jakie mają do wykonania i w tym momencie pojawiały się kolejne czynności, które 

muszą wykonać.  Następnie należy poprosić o podanie analogicznych sytuacji mających miejsce w ich 

życiu zawodowym i prywatnym. 

Omówienie powinno koncentrować się na istocie reguły 60 / 40, czyli zwróceniu uwagi na to, 

że powinniśmy planować jedynie 60% dostępnego czasu, gdyż zawsze pojawią się rzeczy 

nieplanowane na które musimy być gotowi. Przynajmniej jeżeli chodzi o czas jaki mamy do 

dyspozycji. 

Drugim aspektem do omówienia jest to, że w sytuacji gdy zaplanujemy zbyt dużo rzeczy 

i nagle pojawią się sprawy ważniejsze, to musimy poświęcić dodatkowy czas na odwołanie tego, co 

już zaplanowaliśmy, co często generuje dodatkowy czas a nawet koszty. 

 

 

Modyfikacje 

  W przypadku niewystarczającej liczby sprzętu VR ćwiczenie można wykonać w parach.  

Wówczas osoba mająca gogle VR mówi na głos jakie podejmuje decyzje, a pozostałe osoby doradzają 

czy taką decyzję pozostawić czy też należy podjąć inną. 
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Reguła Pareto 

 

Reguła Pareto przedstawiona jest w formie testu wiedzy na ekranie. Ćwiczenie odbywa się 

tak, że  naprzeciwko użytkownika wyświetlają się pytania, a poniżej w czterech szarych prostokątach 

znajdują się odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Przed przystąpieniem do tego ćwiczenia 

należy zrobić krótkie wprowadzenie teoretyczne do tego tematu. 

Przed założeniem gogli przez pierwsze osoby poinformuj, że mogą oni poprzez  odwrócenie 

głowy w prawo  zobaczyć zegar odmierzający czas jaki pozostał do końca wykonania tego zadania.   

 

 

Kiedy stosować 

Ponieważ ćwiczenie to jest wykonywane w formule testu wiedzy, należy je stosować zaraz po 

omówieniu teoretycznym opisywanego tematu. Z tego powodu, że nie jest to ćwiczenie energetyczne, 

nie powinno być przeprowadzane po przerwie, po której wskazane jest wykonywanie innych zadań 

jako energizerów.  
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Jak stosować 

Ponieważ jest to ćwiczenie, którego celem jest utrwalenie wiedzy, powinno ono być robione 

w małych zespołach (dwu- lub trzyosobowych) w ten sposób, że jedna osoba w założonych goglach 

czyta pytanie i następujące po nim odpowiedzi, a jej grupa, po krótkiej dyskusji podejmuje decyzję 

która odpowiedź jest prawidłowa. Po podjęciu decyzji uczestnik obsługujący aplikację wybiera 

wskazaną odpowiedź. 

 

 

Omówienie 

Po zakończeniu wykonywania zadań przez wszystkich uczestników (lub wszystkie grupy)  

zapytaj jaką liczbę punktów zdobyły poszczególne osoby. Następnie przejdź do omówienia 

merytorycznego pytań i odpowiedzi. 

Forma wykonywania zadania, która w najlepszy sposób utrwali przekazywaną w nim wiedzę, 

polega na tym, że trener czyta wszystkie pytania a następnie grupa udziela prawidłowej odpowiedzi.  

W razie potrzeby pytania, które stwarzały uczestnikom największą trudność mogą zostać szerzej 

omówione przez trenera. 

 

 

Modyfikacje przebiegu 

Jeżeli grupa szkoleniowa jest duża, ćwiczenia można wykonywać w podgrupach w taki sposób 

aby stworzyć grupy dwu- lub trzyosobowe osobowe. W przypadku bardzo dużej grupy nawet 

podgrupę czteroosobową.   
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Zasada Parkinsona 

 

Zasada Parkinsona przedstawiona jest w formie testu wiedzy. Na ekranie wyświetlającym się 

naprzeciwko użytkownika pojawiają się pytania, a poniżej tego ekranu w czterech szarych 

prostokątach znajdują się odpowiedzi. Przed przejściem do tego ćwiczenia należy zatem zrobić krótkie 

wprowadzenie teoretyczne do tego tematu. 

Wykonując ćwiczenie, użytkownik odwracając głowę w prawo widzi zegar odmierzający czas 

jaki pozostał do końca wykonania tego zadania.  Możesz o tym poinformować uczestników gdy 

rozpoczną to zadanie, natomiast nie przekazuj tej informacji ponownie, aby nie spotkać się 

z zarzutami, że trener wywierał presję i tym samym utrudniał wykonanie zadania. 

 

Kiedy stosować 

Ponieważ nie jest to ćwiczenie w formie gry ani jednego zadania manualnego, lecz jest testem 

wiedzy, nie powinno być przeprowadzane po przerwie, kiedy to najlepszym rozwiązaniem jest 

zrobienie ice breakera bądź innego dynamicznego ćwiczenia. 

Zadanie to należy stosować zaraz po omówieniu teoretycznym opisywanego tematu. 
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Jak stosować 

Ponieważ jest to test wiedzy, a nie zadanie do którego odnosi się później jako doświadczenia 

będącego udziałem uczestników szkolenia, rekomendowane jest ,aby było wykonywane w dwójkach 

lub trójkach (podgrupach), w ten sposób, że jedna osoba w założonych goglach czyta pytanie 

i następujące po nim odpowiedzi, a grupa po krótkiej dyskusji podejmuje decyzję, która odpowiedź 

jest prawidłowa.  Po podjęciu i przekazaniu decyzji uczestnik obsługujący aplikacje wybiera wskazaną 

odpowiedź. 

 

 

Omówienie 

 Po zakończeniu wykonywania zadania przez wszystkich uczestników (lub wszystkie grupy)  

zapytaj kto zdobył jaką liczbę punktów.  Następnie przejdź do omówienia merytorycznego pytań 

i odpowiedzi, jakie pojawiły się w ćwiczeniu. 

Omówienie zadania powinna polegać na przeczytaniu przez trenera wszystkich pytań 

a następnie zadaniu pytania całej grupie, która odpowiedź jest prawidłowa. W razie potrzeby pytania 

które stwarzały dla uczestników największą trudność mogą zostać szerzej omówiony przez trenera, np. 

na podstawie informacji merytorycznych zawartych w podręczniku dla użytkownika. 

 

 

Modyfikacje przebiegu 

Jeżeli grupa szkoleniowa jest duża, ćwiczenia można wykonywać w podgrupach w taki 

sposób, aby stworzyć grupy dwu- lub trzyosobowe. Jeśli jest taka możliwość, to nawet grupę 

czteroosobową.  Fakt różnej liczebności osób w grupach można wykorzystać omawiając to ćwiczenie 

w kontekście tego, jak liczebność grupy wpływa na efektywność wykonywanej pracy i jakości 

wykonanego zadania (prawidłowo udzielonych odpowiedzi) oraz czas  jaki był potrzebny na 

realizację. Inaczej mówiąc można dopytać, czy zadanie szybciej i lepiej wykonywały grupy mniejsze 

czy większe? 
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Szacowanie czasu trwania zadania 

 

Zadanie to jest wykonywane w realiach fantasy.  Przed przystąpieniem do wykonania zadania 

przez uczestników należy stworzyć w opowieści właśnie taki klimat.  Można w tym celu wykorzystać 

element narracji, odwołania się do starych historii, legend czy baśni. Zadanie do wykonania związane 

jest z wytworzeniem kamienia filozoficznego. Można zatem robiąc wstęp do ćwiczenia opowiedzieć 

legendy z nim związane bądź zapytać uczestników czy i co o nim słyszeli i jakie znają związane z nim 

historie i legendy.  Sprawi to że, zaktywizuje się , a także dzięki opowiedzeniu takiej historii 

zmotywujesz do rzetelnego wykonania zadania. Jest to istotne, ponieważ z jednej strony zadanie ma 

charakter zręcznościowy, z drugiej zaś należy dokonać analizy otrzymywanych informacji od 

Wielkich Magów pojawiających się w grze. 

Ważne jest aby uczestnicy wiedzieli i pamiętali jakie grupy Magów będą pojawiać się 

w ćwiczeniu. Ponieważ jest to informacja potrzebna do wykonania zadania powinieneś opowiedzieć 

o tych trzech grupach zanim uczestnicy przystąpią do czytania wprowadzenia do gry w swoich 

smartfonach.  Dzięki powtórzeniu tej informacji dwa razy (jest umieszczona także w aplikacji we 

wprowadzeniu do zadania) istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostaną one przez uczestników 

zapamiętane. 

Występujące grupy Wielkich Magów to: 

 Optymiści – uważający, że pracę da się wykonać szybko, ale to raczej nie oni będą te prace 

wykonywali 

 Eksperci - to ci, którzy doskonale się znają na swojej pracy 
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 Pesymiści - to osoby, które z największym  prawdopodobieństwem będą musiały wykonać 

zadanie, o które są pytani. Dlatego też asekurując się, najczęściej podają możliwie najdłuższy 

czasami nawet sztucznie wydłużony, czas wykonania danego zadania. 

 

Kiedy stosować 

Jeżeli wszyscy uczestnicy szkolenia dysponują smartfonami i goglami zadanie może być 

przeprowadzone w dowolnym momencie. Należy oczywiście brać pod uwagę merytoryczne 

uzasadnienie momentu szkolenia, w którym to zadanie jest wykonywane, wynikające 

z przygotowanego scenariusza pracy z daną grupą. 

W sytuacji kiedy w grupie jest niewystarczająca liczba smartfonów i gogli VR, zadanie może 

być wykonane na przykład pod koniec dużej przerwy (np. obiadowej), a więc w sytuacjach kiedy nie 

wszyscy uczestnicy punktualnie i równocześnie zjawiają się w sali.  Osobom, które przybyły do sali 

jako pierwsze można dać to zadanie do wykonania.  W takim przypadku należy jednak pamiętać aby 

opis wprowadzający do gry zastał umówiony przez trenera przed taką przerwą.  Można to zrobić na 

przykład w formie zaciekawienia przez niedopowiedzenie, czyli opowiedzieć bajkową historię 

związaną z kamieniem filozoficznym i nie ujawniać dalszych szczegółów ani rzeczy które w związku 

z tym będą wykonywane. 

 

Jak stosować 

Ponieważ istotnym elementem ćwiczenia jest zadanie zręcznościowe polegające na 

przechwyceniu Magów wskazane jest, aby było ono wykonane przez wszystkich uczestników 

szkolenia. W sytuacji, gdy w grupie nie ma wystarczającej liczby smartfonów bądź okularów VR, 

uczestników można podzielić na dwu- lub trzyosobowe osobowe zespoły, z których każdy wykonuje 

samodzielnie zadanie. Następnie uczestnicy wewnątrz zespołów dzielą się osiągniętym i rezultatami 

oraz omawiają sposób wykonania zadania i to czym się kierowali podejmując decyzję o wzięciu pod 

uwagę głosów danego Maga bądź odrzuceniu.  
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Omówienie 

Wyniki osiągnięte przez poszczególnych graczy, wyniki otrzymane w podgrupach (jeżeli 

został zastosowany podział na podgrupy) oraz spostrzeżenia jakie się pojawiły, są prezentowane przez 

przedstawiciela każdej grupy na forum. Na zakończenie trener przedstawia część teoretyczną oraz 

prezentuje prawidłowy wynik. Najlepiej jeżeli zrobi się to poprzez wykonanie obliczeń 

przeprowadzone na flipcharcie, tak aby każdy mógł je prześledzić krok po kroku. 

Po omówieniu gry poproś uczestników aby podali podobne sytuacje z ich własnych 

doświadczeń zawodowych lub prywatnych. To znaczy takich, kiedy pytali kilka osób o szacunkowy 

czas trwania danego zadania i w jaki sposób odnosili się do otrzymanych informacji oraz jaką 

ostatecznie decyzję dotyczącą estymacji czasu wykonania wówczas podjęli i czy była ona trafna czy 

nie. W dyskusji można poruszyć temat czy osoby pytane o czas trwania zadania podają tylko jego 

długość czy też uzupełniają swoją wypowiedź o czynności jakie muszą wykonywać. Ważne jest, aby 

robiąc rozpoznanie  szacowanego  czasu trwania wykonania zadania  wiedzieć,  czy informacje które 

otrzymujemy pochodzą od optymisty eksperta czy pesymisty. 

 

Modyfikacje 

Zadanie może być wykonywane pojedynczo lub z podziałem na podgrupy.  
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Efekt piły łańcuchowej 

 

Jest to zadanie polegające na odpowiedzeniu na zestaw pytań pochodzących z testów na 

inteligencję (wybór taki wynika z przyjęcia założenia uniwersalności zadań, wyjaśnionego już 

wcześniej). Wybór prawidłowej odpowiedzi polega na nakierowaniu kursora na kwadrat, na którym 

znajduje się  rozwiązanie. Na dole obszaru znajduje się dziesięć ponumerowanych pól w których 

każde symbolizuje jedno zadanie do wykonania.  Uczestnik wykonuje zadania w dowolnie wybranej 

przez siebie w kolejności.  Do wykonanych zadań można powracać.  Ważne jest aby zwrócić uwagę 

użytkowników, że pole napisem “zatwierdź odpowiedzi” oznacza zatwierdzenie wszystkich do tej 

pory wybranych odpowiedzi czyli innymi słowy jest to potwierdzenie, że zdaniem użytkownika 

wszystkie odpowiedzi  udzielone zostały prawidłowo. 

 

Kiedy stosować 

Zadanie można wykonywać  na takim etapie szkolenia, kiedy grupa czuje się już swobodnie 

i nie ma większych problemów z wyrażaniem swoich opinii oraz emocji, gdyż stanowią one ważny 

element tego zadania.  Nie da się go uzyskać na początku szkolenia,  kiedy proces grupowy dopiero 

się rozpoczął i uczestnicy jeszcze bardzo się kontrolują. Gra nie powinna również być 

przeprowadzona pod koniec szkolenia, ponieważ ujawniające się w niej emocje stanowią bardzo 

ciekawy i przydatny materiał do omówienia także innych zagadnień.  Najlepszym zatem momentem  

jej przeprowadzenia jest środek szkolenia.  
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Jak stosować 

Zadanie powinno być wykonane przez każdego użytkownika. W sytuacji gdy ktoś 

z uczestników oczekuje na gogle od drugiej osoby, należy zwrócić uwagę aby osoba wykonująca 

zadanie nie komentowała na bieżąco informacji które pojawiają się przed jej oczami.  Są to celowo 

wprowadzone do gry informacje merytoryczne, których nadrzędnym celem jest nie tylko przekazanie 

wiedzy ale wprowadzenie użytkownika w stan zdenerwowania jaki pojawia się w sytuacjach gdy ktoś 

lub coś odrywa nas od wykonywanych zadań.  Naturalne jest, że osoba wykonująca zadanie  może 

głośno wyrażać swoje emocje i niezadowolenie z przebiegu gry. Tych emocji nie powinno się 

wygaszać lecz pozwolić na ich ujawnienie, gdyż będą stanowić ważny punkt omówienia tego zadania.  

Istotne jest to aby użytkownik nie czytał na głos komunikatu które się pojawiają, ani również aby 

własnymi słowami nie opisywał na poziomie faktów tego co aktualnie dzieje się w grze. 

 

Omówienie 

Omówienie należy rozpocząć od zadania pytania jak każdy z uczestników czuł się w trakcie 

gry.  W jakim tempie każdy się rozkręcał i w jakim momencie pojawiły się zdarzenia (ekran 

z informacjami), które rozpraszały i przeszkadzały w wykonywaniu zadań.  Należy także dopytać o to,  

jak takie przerwanie ćwiczenia wpłynęło na jego dalszy przebieg.  Jak szybko uczestnicy potrafili się 

ponownie skoncentrować na wykonywaniu zadania. 

Po omówieniu samej gry należy znaleźć analogie z zaistniałej sytuacji w zdarzeniach z życia 

zawodowego i prywatnego uczestników. Można to zrobić na przykład w podziale na grupy.  W każdej 

grupie uczestnicy opisują jedno złożone zadanie które miał do wykonania jeden z nich a w jego trakcie 

pojawiały się sytuacje, które przeszkadzały i utrudniały wykonanie tego zadania. Następnie należy 

wykonywane czynności poukładać w blokach, czyli pogrupować tak aby móc wykonywać jedno za 

drugim bez konieczności ich ponownego przygotowania się do ich realizacji. Należy również poprosić 

grupy aby zrobiły krótką burzę mózgów i wypisały na flipcharcie ich pomysły w jaki sposób mogą 

zapewnić sobie spokój w czasie wykonywanych zadań. Następnie są one omawiane przez 

przedstawiciela z każdej z grup na forum. 

 

 

 



 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  „Inkubacja innowacji społecznych 

w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” 

St
ro

n
a2

8
 

Modyfikacje 

Ćwiczenie można także przeprowadzić w parach w taki sposób, że jedna osoba mająca gogle 

VR i wykonująca zadanie gra rolę pracownika. Obok niej siedzi druga osoba grająca rolę szefa, której 

zadaniem jest ponaglanie i pospieszanie pracownika w wykonywanych zadaniach.  Efekt presji można 

zwiększyć poprzez wprowadzenie formuły grywalizacyjnej ,czyli ogłoszenie konkursu, że wygra ta 

para która najszybciej wykona zadania. Podczas omówienia takiej wersji należy zwrócić uwagę czy 

uczestnik wcielający się w pracownika tłumaczył swojemu szefowi, jaka jest sytuacja w jakiej się 

znajduje (pojawiające się zakłócenia), czy też w żaden sposób nie informował przełożonego 

o warunkach jakich wykonuje swoją pracę.  Należy również dopytać o to czy uczestnika grającego 

rolę szefa interesowały warunki w jakich zadanie wykonuje jego podwładny. 
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Efekt piły łańcuchowej (bez dystrakcji) 

 

Jest to druga część zadania „Efekt piły łańcuchowej” realizowana po zakończeniu 

i omówieniu pierwszej części. Są to bardzo podobne zadania, realizowane według takiej samej zasady 

jak poprzednio, jednakże  praca nie jest zakłócona przerwami na opis teorii. 

 

Kiedy stosować 

Ćwiczenie należy przeprowadzić po zakończeniu i umówieniu ćwiczenia „Efekt piły 

łańcuchowej” 

 

Omówienie 

Omówienie powinno koncentrować się wokół tego, że aby zwiększyć swoją efektywność 

osobistą należy zabezpieczyć się przed efektem piły łańcuchowej poprzez: 

- grupowanie podobnych zadań 

- zapewnienie sobie spokoju i warunków, w których nie będziemy odrywani od pracy 

- nie planowanie trudniejszych lub dłuższych zadań w czasie, gdy wiadomo, że nie będzie 

dostatecznego spokoju 

 

Modyfikacje 

 Jak w pierwszej części tego zadania.   
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Krzywa zakłóceń dnia w pracy biurowej 

 

Celem tego ćwiczenia jest nabycie przez uczestnika autorefleksji w jakich godzinach pracy 

biurowej są największe zakłócenia a w jakich występuje najlepszy komfort pracy. 

Zadanie polega na tym aby na skali godzinowej poustawiać kule symbolizujące poziom 

zakłóceń z jakimi mamy do czynienia podczas pracy w biurze. Kule należy ustawić na czarnych 

sześcianach z zaznaczonym przedziałem godzinowym. Jest to oczywiście przybliżona sytuacja 

(poziom zakłóceń) lecz celem rozwiązania zadania jest uświadomienie uczestnikowi szkolenia 

różnego natężenia zakłóceń w czasie. 

 

 

Kiedy stosować 

Zadanie można stosować w dowolnym momencie szkolenia. Jednak zdecydowanie najlepiej 

gdy jest ono wykonywane w drugiej części, kiedy po ćwiczeniach i zadaniach na poziomie ogólnym 

wykonuje się ćwiczenia będące symulacją konkretnych zdarzeń i powiązanych z nim czasem  trwania,  

mających miejsce w konkretnych przypadkach dotyczących uczestników szkolenia. 
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Jak stosować? 

Zadanie skonstruowane jest w ten sposób, że należy doprowadzić do jednego konkretnego 

rozwiązania. Nie ma w nim przyznawanych punktów za wykonanie zadania jeden raz, lecz 

użytkownik wykonuje zadanie aż do skutku to znaczy do momentu, gdy wszystkie kulki 

symbolizujące zakłócenia zostaną ułożone we właściwej kolejności.  Każda zła odpowiedź powoduje 

odjęcie punktów od początkowych 100, zaś wynik jest komunikowany w momencie prawidłowego 

ustawienia. Jest to zatem ćwiczenie wymagające kilku prób. Dlatego rekomendujemy aby było ono 

realizowane w grupach, to znaczy uczestnicy zebrani w trzy- lub czteroosobowe grupy na zmianę 

ustawiają kulki aż doprowadzą do pożądanego rezultatu. Jest to zatem zadanie polecane szczególnie 

w sytuacjach, gdy liczba zestawów do VR jest zdecydowanie mniejsza niż liczba uczestników 

szkolenia. 

 

Omówienie 

W omówieniu gry  należy zaznaczyć że zaprogramowane rozwiązanie w jest tylko jednym 

z przykładów jak może wyglądać krzywa zakłóceń w pracy biurowej. Krzywa będąca zaprojektowana 

jako docelowy wynik gry powinna służyć jedynie jako przykład i inspiracje do dyskusji grupowej 

mającej na celu omówienie innych wariantów  przebiegu takiej krzywej.  Może się to odbywać w taki 

sposób, że trener pyta uczestników, który z nich może przedstawić swoją krzywą zakłóceń, która dość 

istotnie różni się od tej zaproponowanej w grze.  

 

Modyfikacje 

Inną wersją przeprowadzenia gry może być użycie tylko jednego zestawu VR w taki sposób, 

że każdy z uczestników ustawia kulki według swojego uznania a następnie przekazuje zestaw kolejnej 

osobie siedzącej obok.  Można to zrobić w sytuacji kiedy trener prowadzi dłuższą część wykładową 

i aby wyeliminować zbyt duże znużenie ze strony uczestników spowodowane jednorodną formą 

w takim momencie wykonać to zadanie. 
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Zarządzaj efektywniej - gra zręcznościowa 

 

Jest to zadanie wykonywane w formie gry zręcznościowej Polega na tym, że uczestnik 

znajduje się długim podziemnym korytarzu. Z naprzeciwka w stronę gracza zbliżają się sześciany 

w kolorze żółtym bądź zielonym (należy zwrócić uwagę, że niektóre sześciany dopiero w bliższej 

odległości od użytkownika zmieniają kolor z żółtego na zielony, dlatego też trzeba być uważnym 

przez cały czas gry). 

Zadanie polega na tym aby przechwycić za pomocą kursora zielony sześcian.  Po jego 

przechwyceniu uczestnik widzi przed sobą pytanie związane z tematyką całego szkolenia 

z zarządzania sobą w czasie oraz trzy odpowiedzi do wyboru. Zadanie polega na wyborze prawidłowej 

odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się trzy punkty. W przypadku nie udzielenia 

żadnej odpowiedzi traci się jeden punkt a za złą odpowiedź traci się trzy punkty. Każdy zielony obiekt 

powinien być przechwycony ponieważ w sytuacji gdy tego się nie zrobi odejmowany jest jeden punkt.  

Nie wolno przechwytywać żółtych elementów, gdyż są one niebezpieczne, Gdy któryś z nich zostanie 

przechwycony traci się pięć punktów. 

Niektórzy uczestnicy mogą zwracać uwagę, że tempo poruszania się w korytarzach jest zbyt 

wolne. Należy wyjaśnić, że jest to celowy zabieg programistyczny, ponieważ niektórzy ludzie mogą 

odczuwać dyskomfort w sytuacjach szybkiego i dynamicznego przemieszczania się w środowisku 

wirtualnej rzeczywistości. 
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Kiedy stosować 

Celem tego zadania jest sprawdzenie poziomu wiedzy u uczestników na zakończenie 

szkolenia. Pojawiające się pytania dotyczą najważniejszych zagadnień omawianych podczas zajęć.  

Jest to zatem ćwiczenie które powinno być wykonywane jako ostatnie podczas warsztatów. 

 

Jak stosować 

Jest to zadanie rywalizacyjne będące jednocześnie testem wiedzy na temat informacji 

przekazanych podczas całego szkolenia. Powinno być ono zatem wykonywane przez każdego 

uczestnika indywidualnie. Przed rozpoczęciem zadania trener powinien zwrócić uwagę że zadanie 

należy wykonywać w ciszy, czyli nie wolno na głos czytać pojawiających się pytań ani tym bardziej 

odpowiedzi.  Zadanie to może być stosowane jako post-test wiedzy na zakończenie szkolenia. 

Zadanie można również wykonać na samym początku szkolenia traktując je jako pre-test 

wiedzy.  Następnie na zakończenie szkolenia uczestnicy wykonują to zadanie ponownie. 

 

Omówienie 

Omówienie przez trenera tego zadania odbywa się w sposób następujący: trener czyta każde 

pytanie jakie pojawiło się w grze a następnie zwraca się do grupy z pytaniem jaka odpowiedź jest 

prawidłowa.  Dzięki takiej formie omówienia tego zadania przekazywane w nim informacje jeszcze 

lepiej utrwalają się wśród uczestników szkolenia co jest celem tego zadania. 

Modyfikacje 

W sytuacji, gdy w grupie nie ma wystarczającej liczby w gogli w jednym momencie zadanie może być 

wykonywane przez część grupy, podczas gdy pozostałe osoby wypełniają inne kwestionariusze czy 

ankiety które zazwyczaj są rozdawane uczestnikom  na zakończenie warsztatów. Należy zwrócić 

uwagę, że praca wykonywana przez osoby, które w danym momencie nie biorą udziału w grze nie 

może być związana z tym że prowadzą oni jakikolwiek rozmowy między sobą.  Ważnym aspektem 

tego ćwiczenia jest test zdobytej wiedzy, tak więc powinien się on odbywać w komfortowych 

warunkach gwarantujących możliwość koncentracji uczestników. 


