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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

MODUŁ:  KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

TEMAT 4:  NEGOCJACJE 

ZESTAW ĆWICZEŃ   

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUTES 

 

Czas Spis treści Ćwiczenia 

5’ Wprowadzenie do szkolenia 

Przedstawienie się trenera i wszystkich 

uczestników. 

Cel: przełamanie lodów między uczniami i 

trenerem oraz poznanie uczestników. 

Brak ćwiczeń w tej części 

10’ Prezentacja tematu 

Negocjacje 

Indeks i cele 

Koncepcja teoretyczna 

Rozwiązywanie pytań 

 

 

Współdziałaj  

Opis: W tym ćwiczeniu wstępnym trener 

przedstawia listę cech osobowych, które można 

znaleźć wśród uczestników, na przykład: 

"Poszukaj trzech osób, które urodziły się w tym 

samym roku co ty, poszukaj osoby, która lubi 

piłkę nożną, poszukaj dwóch osób, których 

nazwisko zaczyna się na "ja" itp. " 

Następnie każdy z uczestników będzie miał za 

zadanie odszukać u każdego z uczestników 

cechy, które wyeksponował trener. W tym celu 

będą mieli czas, aby zapytać się siebie 

nawzajem, a nie pisać na kartce. 

 

 

30’ Warunki negocjacji Aukcja 
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Wymagania dotyczące negocjacji 

Wiedza przed rozpoczęciem negocjacji 

Umiejętności negocjatora 

Rozwiązywanie pytań 

 

 

 

Opis: To ćwiczenie polega na wystawieniu na 

aukcję pewnej kwoty pieniędzy. 

Ta aukcja będzie działać jak każda inna aukcja, 

w której każdy może złożyć ofertę, a najwyższa 

z nich wygrywa. Ta aukcja ma jednak pewną 

cechę szczególną - ten, kto jest drugi w 

kolejności, musi zapłacić tyle, ile wylicytował. 

Dlatego zarówno pierwszy, jak i drugi licytujący 

zapłacą to, co zostało zaproponowane, a tylko 

pierwszy wygra nagrodę. 

 

 

30’ Etapy negocjacji  

Przygotowanie do negocjacji: diagnoza, 

strategia i taktyka.  

Konfrontacja twarzą w twarz  

Analiza 

Rozwiązywanie pytań 

 

 

 

Kółko lub krzyżyk 

Opis: Zadanie składa się z 10 rund. W każdej z 

rund każda z drużyn musi w tajemnicy wybrać 

jedną z dwóch opcji: kółko lub krzyżyk, aby 

zdobyć punkty. Wygrywa grupa, która 

zdobędzie najwięcej punktów. 

Punkty są rozdzielane w następujący sposób: 

- Jeśli wszystkie grupy wybiorą "kółko", 

wszystkie tracą 100 punktów. 

- Jeśli wszystkie grupy wybiorą "krzyżyk", 

wszystkie zdobywają 100 punktów. 

- Jeśli tylko jedna grupa wybierze "kółko", a 

pozostałe wybiorą "krzyżyk", grupa, która 

wybrała kółko, zdobywa 100 punktów, a 

pozostałe tracą 300 punktów. 

W każdej rundzie każda grupa będzie miała 2-3 

minuty na wybranie swojej opcji, tak aby inne 
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grupy się nie dowiedziały. Po wybraniu opcji 

każda grupa dostarcza ją trenerowi, który 

zestawia wszystkie wybory, przekazuje je 

wszystkim grupom i podlicza punkty. 

Po 3, 6 i 9 rundzie każda grupa wyznacza 

jednego członka grupy jako negocjatora. Po 

wybraniu negocjatora spotka się on z 

pozostałymi negocjatorami, aby wspólnie 

zaplanować strategię, którą będą realizować. 

Po zakończeniu 10. rundy punkty zostaną 

policzone, a zwycięży drużyna, która zdobędzie 

ich najwięcej. 

 

Łódź: 

Opis: Uczestnicy podróżowała samolotem, gdy 

ten rozbił się na środku oceanu. Aby przeżyć, 

uczniowie korzystają z łodzi ratunkowych, do 

których wchodzą 3-4 osoby. Dlatego uczniowie 

dzielą się na grupy 3-4 osobowe. 

Wędrując po morzu, dostrzegają w oddali 

wyspę, ale żeby do niej dotrzeć, muszą odciążyć 

łodzie, bo ważą one bardzo dużo. 

 

Aby zmniejszyć ciężar, członkowie każdej z grup 

powinni ustalić priorytety przedmiotów 

znajdujących się w łodzi, a następnie wspólnie 

przedyskutować, w jaki sposób będą one 

wyrzucane za burtę. 

Przedmioty znajdujące się w łodzi to: 
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- Pięć paczek pieluch 

- Rewolwer bez amunicji 

- Dwadzieścia litrów wody pitnej 

- Karton papierosów 

- Pudełko stewardessy zawierające 500 pesos w 

różnych walutach 

- Instrukcja pilotażu samolotu (600 stron) 

- Nić nylonowa i haczyki 

- Dwie butelki ginu, z których jedna jest 

napoczęta 

- Spadochron bez instrukcji 

- Zapalniczka z litego złota 

- Pudełko do makijażu z 12 kolorami i pędzlami. 

Na zakończenie ćwiczenia wszystkie zespoły 

dyskutują, aby ustalić kolejność list, a następnie 

rozpoczynają małą debatę, próbując 

wypracować wspólną listę.  

 

40’ Rodzaje negocjacji  

Rodzaje negocjacji w zależności od czasu 

trwania relacji 

Rodzaje negocjacji w zależności od 

postawy negocjatora  

Rozwiązywanie pytań 

 

 

Podróż: 

Opis: Trener informuje grupę, że będą mogli 

odbyć podróż swoich marzeń, pokrywając 

wszystkie koszty.  

Aby to zrobić, uczniowie muszą najpierw 

indywidualnie sporządzić listę 5 miejsc, które 

chcieliby odwiedzić podczas swojej podróży. 

Po sporządzeniu listy uczniowie zostają dobrani 

w pary i mają dwie minuty na sporządzenie 

jednej listy zawierającej siedem miejsc, które 

chcieliby odwiedzić. Następnie każda para 
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dołącza do innej, tworząc grupy 

czteroosobowe, które w ciągu pięciu minut 

powinny uzgodnić listę pięciu miejsc. Jeśli 

przekroczą czas 5 minut, grupa traci wycieczkę. 

 

5’ Podsumowanie sesji Brak ćwiczeń w tej części 

 

 

 


