
 

 

 

  
 

SZYBKA ZMIANA  
 

ĆWICZENIE ZAPROJEKTOWANE, TAK ABY NAUCZYĆ SIĘ JAK DOSTOSOWAĆ SWOJE 
DECYZJE DO NOWYCH OKOLICZNOŚCI  

 

Celem jest pokazanie w jaki sposób można szybko reagować na zmieniające się trendy, 

innowacje, zmiany w branży i tym podobne.  

Ćwiczenie odnosi się również do zdolności do zmian w karierze, poprawy zdolności szybkiego 

reagowania na zmieniające się pomysły, obowiązki, oczekiwania, strategie i inne procesy 

związane z przedsiębiorczością w pracy. 

 

Rada: Aby uniemożliwić uczestnikom traktowanie tego ćwiczenia wyłącznie jako przełamania 

lodów, zrób podsumowanie, używając pytań w sekwencji „refleksje”. 

Wprowadzenie  

1. Podziel grupę w pary, na przykład licząc jeden, dwa, jeden, dwa 

2. Poproś uczestników, aby połączyli się w pary i stanęli  plecami do siebie. Określ jednego 

partnera jako „A”, a drugiego jako „B”. 

3. Powiedz: „W ciągu następnych 60 sekund, partnerzy „A”, zmienią 5 rzeczy, które mają 

na sobie.  Bądźcie dalej odwróceni do siebie plecami, tak, aby partner „B”  nie widział 

partnera “A””. 

4. Po 60 sekundach poinstruuj partnerów, aby zwrócili się do siebie. Powiedz: „Partner „B”, 

w ciągu następnych 60 sekund sprawdzi, czy potrafi zidentyfikować 5 rzeczy, które 

zmienił partner „A”.  

5. Po 60 sekundach pogratuluj uczestnikom i poinstruuj partnerów, aby wrócili do pozycji 

plecami do siebie. Powiedz: „W ciągu następnych 60 sekund partner „A” zmieni jeszcze 

5 rzeczy na sobie”.  

6. Po 60 sekundach poinstruuj partnerów, aby ponownie zmierzyli się ze sobą. Powiedz: 

„Partner „B”, w ciągu następnych 60 sekund sprawdzi, czy może zidentyfikować 5 

dodatkowych zmian wprowadzonych przez partnera „A”. 

7. ((Opcjonalnie) Powtórz kroki 3-6  

8. (Opcjonalnie) Powtórz kroki 3-6, odwracając role partnerów A i B. 

9. Zwykle tej części uczestnicy nie chcą już kontynuować. W takiej sytuacji poproś ich, aby 

wrócili na swoje miejsca i rozpocznij podsumowanie.  

ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI  



 

 

 

 

 

Refleksja grupy uczestniczącej: 

Ile przedmiotów zostało usuniętych przez „A” (takich jak pasek lub krawat)? Dlaczego większość 

z was zdecydowała się usuwać, a nie dodawać?   

Czy zmiana oznacza, że rzeczy zostaną odebrane? Co możemy zrobić, aby podkreślić korzyści 

płynące ze zmiany? 

Jak się czułeś, gdy poprosiłem cię o wprowadzenie zmian po raz trzeci?  

Jak to się ma do miejsca pracy, kiedy prosimy naszych pracowników o zbyt szybkie 

wprowadzanie wielu zmian?  

W tej chwili, ilu z „A” przebrała się z powrotem do tego, w czym była pierwotnie ubrana?  Jak 
możemy dawać przykład, aby temu zapobiec?  

 

 

 
Rady dla prowadzącego 

● To ćwiczenie dobrze sprawdza się w przypadku tematów, które dotyczą wyzwań 

związanych z przystosowaniem się do zmian. Zostało ono zaadaptowane z działalności 

opracowanej i wykorzystywanej przez Crestcom, firmę zajmującą się zarządzaniem i 

rozwojem przywództwa. 

● Wielkość grupy jest elastyczna. Dlatego czas trwania działania może być zależna od  

liczby uczestników oraz intensywności dyskusji.  


