Gospodarze i goście (home & away 45-60 minut)
Przygotowanie: opcjonalnie potrzebujesz flipcharta, kartek, flamastrow, tasmy klejącej
(malarskiej) i nozyczek. Dobrą praktyką jest prowadzenie tej zabawy przez 2 osoby.
Wykonanie: zacznij od wstępu fabularnego – zapros graczy na wycieczkę zagraniczną. W
tym kontekscie podziel graczy na dwie grupy – gosci i gospodarzy. Gospodarze są
mieszkancami kraju, do ktorego przyjezdzają goscie. Gospodarze zostają w sali, goscie
wychodzą na zewnątrz.
Instrukcja dla gospodarzy
Wazne, zeby przypomniec gospodarzom, ze są w swoim własnym kraju, posiadają własny
język i zwyczaje. Znają język polski biernie, czyli są go w stanie zrozumiec, ale jest to
trudny język i jedyne, co mogą powiedziec, to „TAK” oraz „NIE”. Gospodarze to mili i
przyjacielscy ludzie, dlatego tez kultura nakazuje im poszukiwac miłych, harmonijnych
relacji. W grze wszystkie odpowiedzi na pytania udzielane są jedynie na podstawie miny
rozmowcy. Jezeli rozmowca się usmiecha, gospodarze muszą odpowiedziec „tak”, jezeli
jest zły – odpowiadają „nie”. Jezeli mina jest neutralna – mają pokazac, ze nie wiedzą albo
odpowiedziec „nie”.
Po wprowadzeniu tej zasady upewnij się, ze uczestnicy umieją ją zastosowac. Zadaj
neutralne pytania kontrolne („jaką mamy dzis pogodę?”).
Kiedy upewnisz się, ze gospodarze rozumieją tę zasadę, dodaj kolejną. Jezeli obca kobieta
zainicjuje kontakt z męzczyzną, to męzczyzna powinien poczuc się urazony i unikac
kontaktu. Najlepiej jezeli gospodarz w takiej sytuacji odwroci się plecami albo odejdzie.
Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w ktorej kobieta-gospodarz przedstawi męzczyznie
kobietę-goscia. W tej sytuacji gospodarze mogą porozumiewac się po polsku.
Instrukcja dla gości
Przypomnij uczestnikom, ze znajdują się w sytuacji wyjazdu poza granicę kraju.
Fabularnie niech to będzie wyjazd wakacyjny, podczas ktorego, poza wypoczynkiem,
planują poznac kulturę oraz wybadac mozliwosc znalezienia pracy i osiedlenia się w
nowym kraju. Dlatego tez goscie powinni nawiązac jak najwięcej kontaktow
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gospodarzami. Gospodarze będą rozumieli wszystko co powiecie, ale, ze względu na duzą
barierę językową, odpowiedzą tylko „tak”, albo „nie”.
Wyjazd za granicę
Symulacja rozpoczyna się od zaproszenia gosci na salę. Rola trenera ogranicza się od tej
pory do obserwacji postępow i sposobu komunikacji między uczestnikami. Normalny
przebieg symulacji zakłada, ze po 10-20 minutach aktywnosc na sali znacznie wyhamuje.
Będzie to dobry moment zeby poprosic gosci, aby „wrocili do domu”. Mozesz zasymulowac
to komunikatem z lotniska, w ktorym wzywasz gosci do podejscia do bramki.
Podsumowanie
Zacznij od tego, zeby wyprowadzic graczy z symulacji i przypomniec im, ze znowu
znajdujemy się w sali szkoleniowej i chcemy teraz podsumowac to doswiadczenie.
Podsumowanie mozesz prowadzic w formie pracy grupowej z flipchartami albo
moderowanej rozmowy. Jezeli na szkoleniu masz kilka osob, ktore nie zabierają głosu w
dyskusjach, to praca w grupach będzie dla nich łatwiejszą formą wypowiedzi. W takiej
sytuacji rozdaj flipcharty i pisaki.
Niezaleznie od wybranej formuły popros graczy, zeby nie dzielili się swoimi instrukcjami.
To co nas interesuje to odpowiedz na dwa pytania:
•

jak się czuliscie na początku i na koncu symulacji?;

•

na podstawie symulacji opowiedz jacy są goscie/gospodarze?

Na podsumowanie swoich doswiadczen daj grupom około 10-15 minut. Dopiero po
opowiedzeniu o swoich przezyciach i o tym, jak odbierana była druga strona, popros
uczestnikow o odkrycie zasad symulacji.
Jest to cwiczenie, ktore będzie dobrym punktem wyjscia do modułu wiedzy
poswięconemu obowiązkom gospodarzy i gosci w Polskim Modelu Goscinnosci. Mozna
przedstawic obowiązki w formie miniwykładu i przedyskutowac je z uczestnikami.
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Mapa przyszłości (10 – 20 minut)
Przygotowanie: potrzebujesz duzych stołow lub flipcharta, kartek, flamastrow, tasmy
klejącej (malarskiej) i nozyczek.
Wykonanie: popros uczestnikow aby narysowali swoją okolicę za 5 lub 10 lat od teraz i
przedstawili wyniki innym uczestnikom. Niechaj zastanowią się na tym, jakie nowe
elementy krajobrazu pojawią się na mapie, a jakie znikną. Mapa nie powinna ograniczac
się tylko do kwestii infrastrukturalnych. Mozna na niej umiescic ciekawe i potrzebne
lokalnie działania, inicjatywy czy wspolne przedsięwzięcia.
To zadanie grupowe pozwoli im przeanalizowac dokładnie sytuację lokalną i swietnie
sprawdzi się w sytuacji, w ktorej uczestnicy mają trudnosc, zeby spojrzec na kwestie z
szerszej perspektywy i udzielic informacji zwrotnej na temat całej gry.
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Chiński portret (15 minut)
Przygotowanie: potrzebujesz flipchartow i markerow.
Wykonanie: podziel uczestnikow na grupy. Popros ich, aby narysowali (albo opisali
słowami, ale efekt będzie gorszy) ich okolicę jako osobę. Powinni przedstawic zarowno jej
wygląd, jak i cechy charakteru. Następnie mozna rozpocząc dyskusję o mozliwych
kierunkach rozwoju miejscowosci. Docelową formą będzie tu moderowana dyskusja albo
burza mozgow.
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Definiowanie Polskiego modelu gościnności (10-40 minut)
Przygotowanie: potrzebujesz flipchartow i markerow.
Wykonanie: podziel uczestnikow na grupy. Ich zadaniem będzie proba stworzenia
własnego modelu przyjmowania gosci. Ćwiczenie podzielone jest na 4 etapy:
1. Stereotyp Polakow – popros uczestnikow, zeby przedstawili stereotypowe cechy
Polakow. Najprawdopodobniej pierwszym odruchem będzie podanie negatywnych
cech, ktore z czasem będą rownowazone superlatywami.
2. Prezentacja stereotypu – grupy po kolei prezentują swoje cechy. Spodziewaj się, ze
większosc z nich będzie się powtarzac.
3. Uwspolnienie – kolejnym zadaniem będzie wybranie 10 najistotniejszych cech
Polakow. Mozna ten krok połączyc z prezentacją i zapisywac tylko te cechy, ktore
się powtarzają na kazdym flipcharcie. Jezeli grupa sama nie wybierze goscinnosci,
to nalezy dodac tę cechę.
4. Obowiązki goscia i gospodarza – kazda z grup odpowiada na zadane pytanie. Dla
ułatwienia poprosic uczestnikow, zeby koncentrowali się na sytuacjach relacji
towarzyskich.
•

Grupa 1: jestescie gospodarzami. Jakie są wasze obowiązki wobec gosci, ktorych
zaprosiliscie do domu?

•

Grupa 2: jestescie goscmi zaproszonymi do cudzego domu. Jakie są wasze
obowiązki wynikające z tej sytuacji?

5. Prezentacja wynikow
Ćwiczenie ma na celu pobudzic uczestnikow do proby samodzielnego odtworzenia
obowiązkow gosci i gospodarzy. Efektem pracy grup będzie stworzenie własnej
listy, ktorą mozna będzie skonfrontowac z materiałem przygotowanym w
podręczniku.
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World Cafe (30+ minut)
Jest to bardzo wygodna, szybka i łatwo skalowalna metoda uwspolniania wiedzy na dany
temat, wymiany i generowania pomysłow, poznawania potrzeb i oczekiwan. Jest bardzo
skuteczna, jezeli duza grupa musi przedyskutowac wieloaspektowe zagadnienia.
Przygotowanie: minimalne wymagania do przeprowadzenia tego cwiczenia to
posiadanie trzech stołow i odpowiedniej liczby krzeseł, kartek formatu A2 lub flipcharta
oraz minimum 12 uczestnikow. Dobrze jest zadbac o swobodną, kawiarnianą atmosferę.
Bazgroły na serwetkach, memo sticksach są mile widziane. Słuchanie i dokładanie swoich
pomysłow do dyskusji jest cenne, podobnie jak słuchanie cudzych. Stołow i krzeseł
powinno byc więcej jezeli mamy większą grupę. World Ćafe jest mozliwe do wykonania
nawet z grupą większą niz 50 osob.
Wykonanie: podziel uczestnikow na kilkuosobowe grupy, ktore będą dyskutowały przy
stolikach na okreslony temat. W kazdej grupie wyznacz gospodarza stolika. Kazda grupa
będzie mogła dyskutowac na dany temat przez jakis czas. Po upływie czasu wszyscy poza
gospodarzem przenoszą się do kolejnego stolika. W ten sposob cała grupa rotuje się przy
stolikach, zmieniając w trakcie cwiczenia tematy kolejnych dyskusji. Gospodarze stolika
mają za zadanie strescic przebieg dyskusji i wnioski, jakie z niej płynęły kolejnej grupie i
poprosic nowo przybyłych o dodanie swojego głosu do dyskusji. Rotacje nalezy powtarzac
do momentu, w ktorym kazda grupa przedyskutuje kazde zagadnienie ze stolikow. Na
koniec kazdy z gospodarzy stolikow prezentuje wnioski z dyskusji i rozpoczyna się
wspolna sesja, podczas ktorej podsumowuje się wszystkie przedstawione mysli razem z
uczestnikami.
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Burza Mózgów (30-60 minut)
Pojęcie burzy mozgow jest dosc powszechnie uzywanym zwrotem mającym na celu
opisanie zbiorowego generowania pomysłow. Niestety skuteczne wykorzystanie tej
techniki nie jest znane wszystkim, a sprawia, ze efektywnosc tego podejscia jest mocno
ograniczona.
Przygotowanie: papier i długopisy.
Wykonanie: prawidłowy przebieg burzy mozgow podzielony jest na 2 etapy:
generowanie pomysłow oraz ich ocenę.
•

Generowanie pomysłow powinno dawac kazdemu uczestnikowi mozliwosc
podania dowolnej liczby pomysłow, ktore nie podlegają ocenie na tym etapie.
Pomysły mozna modyfikowac, rozbudowywac i łączyc ze sobą. To, co liczy się
podczas tego etapu, to liczba, a nie jakosc pomysłow, stąd nawet te szalone i
niedorzeczne powinny byc zapisane bez krytyki. Ćzas na generowanie pomysłow
powinien byc nie dłuzszy niz 15 minut. Koniec etapu wyznacza trener w
momencie, w ktorym uzna, ze grupa wygenerowała wystarczająco duzo materiału
do dalszej pracy albo kiedy wyraznie spadnie dynamika pracy.

•

Ocena pomysłow według oryginalnej metody powinna zostac oddana pod dyskusję
grupie ekspertow, ktorzy nie brali udział w ich generowaniu. Efektem tego
rezultatu powinna byc decyzja o wyłonieniu najlepszego pomysłu.

W warunkach szkolenia albo nalezy stworzyc dwie grupy i dac im mozliwosc konfrontacji
pomysłow we wspolnej dyskusji, albo samodzielnie włączyc się do dyskusji o najlepszych
rozwiązaniach.
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