
 

 

  
 

NIE RÓB SAMODZIELNIE (WERSJA DLA MŁODEJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) 
 

MŁODA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DELEGACJA I ZAUFANIE, ZARZĄDZANIE, BUDOWANIE 
ZESPOŁU 

Celem tego ćwiczenia jest uświadomienie ludziom możliwości posiadania równego i 

sprawiedliwego społeczeństwa poprzez stworzenie ekonomicznego planu wspierania młodej 

przedsiębiorczości. 

Cele: 

● Rozwijanie umiejętności delegowania 

● Rozwijanie pracy zespołowej i zaufania w zespole.  

● Promowanie atmosfery uczciwości i równości w zespole 

  

Rada: 4-24 uczestników(najlepiej 16). Rotacja uczestników w grupach czteroosobowych, liczba 

sesji= liczba grupy. Czas: 4 x 60 Minut. Materiały: notatniki i długopisy, flipchart lub urządzenia  

cyfrowe, jeżeli aktywność jest online. 

Wprowadzenie 

● Prowadzący wyjaśnia aktywność. 

● Uczestnicy dzielą się na 4-osobowe zespoły. 

● Prowadzący przydziela zadanie jednej osobie z każdego zespołu. Zadania mogą być 

różne dla każdego zespołu lub podobne, w zależności od dostępnego czasu. (10 min.) 

● Na przykład „Problemy Fermiego” są dobrze dopasowane do tej aktywności. Przykładem 

może być „ile kilometrów spaghetti zjadają Włosi w ciągu roku?” Oczywiście nie da się 

udzielić prawidłowej odpowiedzi, a jedynie wiarygodnej, popartej dowodami 

argumentacją. 

● Osobie, której powierzono zadanie/problem, to „przedsiębiorca”. Jest odpowiedzialny 

za rozwiązanie problemu z pomocą innych uczestników. Przedsiębiorca musi 

przedstawić problem, a następnie zidentyfikować umiejętności pozostałych członków 

zespołu, zadając pytanie, jak mógłbyś pomóc? (10 minut).   

● Przedsiębiorca musi wtedy delegować podzadania każdemu uczestnikowi. Mogą to być 

m.in. Ilu Włochów je spaghetti? Ile gramów w porcji?  Członkowie zespołu wykonują 

podzadania, na przykład poprzez badania internetowe lub eksperymentalnie. Trzech 

członków wykonujących zadania może współpracować między sobą, ale nie z 

przedsiębiorcą, którego zadaniem jest wymyślenie zastosowania odpowiedzi. (15 minut)  

● Grupa zbiera się ponownie, a członkowie przedstawiają wyniki swoich podzadań. 

Wszyscy czterej uczestnicy współpracują, aby połączyć je w ogólny wynik?  

● Przedsiębiorca przygotowuje krótką prezentację wyników i ich możliwych zastosowań 

o Czynność powtarza się 4 razy, aby każdy mógł zagrać w przedsiębiorcę. 

DELEGOWANIE  



 

 

 

 

Refleksje grupy uczestniczącej:  

Zacznij od krótkiej informacji zwrotnej na temat samego ćwiczenia i tego, jak podobało się ono 

ludziom. Następnie przejdź do omówienia tego, co się wydarzyło, czego ludzie się nauczyli i jaki 

jest związek tego ćwiczenia z delegacją oraz zaufaniem. Narysuj poniższe pytania, aby zachęcić 

do dyskusji. 

• Czy podział zadań był sprawiedliwy? 

• Czy odzwierciedlał umiejętności członków zespołu? 

• Jakie są główne problemy w delegowaniu? 

• Jaki był poziom zaufania w grupie?? 

 

 
Rady dla prowadzącego: 

● Zbadaj wcześniej temat “Problemy Fermiego”, na przykład w:  

● https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_problem 

● Wymyśl problemy, które są istotne lokalnie i kulturowo 

● Upewnij się, żeby jak najwięcej uczestników mogło zagrać przedsiębiorcę, zwłaszcza 

tych, którzy są bardziej niechętni do wystąpień. 

● Ćwiczenie można również wykonać z praktycznymi problemami, np. „stabilny stół”: 

● https://www.stemitup.eu/Activity/Stable-Table 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_problem

