
Wyzwanie:
Dokumenty trzeba prezesowi dostarczyć. Na szczęście 
Wasz współpracownik zostawił szereg zagmatwanych 
wskazówek, które doprowadzą Was do celu. Oczywiście, 
będziecie musieli wykazać się nie lada sprytem, spostrze-
gawczością i umiejętnością kojarzenia faktów. No i siłą 
umysłu, a nie mięśni, a czasem nawet drobiazgową 
sprawnością manualną. Obyście zdążyli dotrzeć do 
dokumentów i wręczyć je asystentowi prezesa! 
Macie godzinę. Od teraz.

Logistyka:
Grę możemy zorganizować w dowolnym hotelu lub, po lekkim 
przystosowaniu, w pomieszczeniach biurowych 
h(salki konferencyjne, gabinety). 
Przez cały czas nad uczestnikami czuwa animator, który śledzi 
ich poczynania za pomocą umieszczonej w pokoju kamery, 
uczestnicy mogą także w każdej chwili wyjść z pomieszczenia 
które nie jest zamknięte na klucz. W razie potrzeby animator 
trzykrotnie może pomóc drużynie – dać wskazówkę lub 
naprowadzić na właściwy tor. Po godzinie drzwi zostają 
otwarte, a gra się kończy niezależnie od tego, czy grupie uda 
znaleźć potrzebne dokumenty, czy nie.

Fundament:
• action learning
• podstawowe zasady skutecznej komunikacji, 
   zespołowego działania i podejmowania decyzji

Korzyści:
• wzmocnienie współpracy i komunikacji w zespole
• wypracowanie podziału zadań 
• oswojenie się z działaniem pod presją czasu

Rozszerzenia:
• możliwość multiplikacji pokoi i wprowadzenie trudności
   dla większych grup – w tym czasie dla reszty zespołu będą 
   prowadzone zajęcia związane z fabułą
• komentarz trenerski
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Zostaliście w pacy po godzinach, bo trzeba zamknąć projekt i przygotować szczegółowy raport ze wszystkich podjętych prac. 
Trudno, zdarza się, zrobicie szybko, co macie do zrobienia i lecicie do domu. Niestety, rzecz nie jest tak prosta, jakby się 
wydawało. Wasz kolega owszem, przygotował swoją część raportu, ale zamknął ją u siebie w pokoju i poszedł do domu. 
Problem polega na tym, że raport koniecznie musi znaleźć się u prezesa na biurku za godzinę. Jesteście za to osobiście 
odpowiedzialni.  

Nasza wyobraźnia może pracować dla Ciebie! Skontaktuj się z nami – na zamówienie tworzymy też nowe gry.
Strona: www.exprofesso.pl, e-mail: monika.dymacz@exprofesso.pl tel. 12 397 15 40

Anthony Robbins

Cele są jak magnes. Przyciągają rzeczy potrzebne do ich zrealizowania.

Gra dla:
• wszystkich!
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Przyspiesz obieg dokumentów!Przyspiesz obieg dokumentów!


