
WARSZTATY DLA AMBITNYCH TRENERÓW ODYSEI  UMYSŁU 

 

Pracownia Rozwoju Trenerów 
czyli kopalnia praktycznych inspiracji 
 

 

 

Warsztat 4 

Ćwiczenia dla lenia,   

czyli duża dawka gotowców na różne trenerskie okazje  

 

Idea i cele warsztatu: 

Niejeden trener Odysei Umysłu bywa czasami zmęczony, miewa przed zajęciami pustkę w głowie  

i potrzebuje inspiracji gotowej do „użycia od zaraz”. Właśnie z myślą o chwilach trenerskiej tęsknoty 

za odrobiną „lenistwa” przygotowaliśmy 10-godzinny maraton uniwersalnych gier integracyjnych, 

rozgrzewek twórczych i ćwiczeń na pracę zespołową – wyselekcjonowanych z literatury, Internetu  

i naszej własnej praktyki szkoleniowej.  

Każdą z zabaw uczestnicy osobiście przetestują na własnej skórze…  Nie możemy zagwarantować, 

czy któreś z ćwiczeń nie będzie Ci już znane, ani czy absolutnie wszystkie przypadną Ci do gustu. 

Mamy za to nadzieję, że warsztaty stanowić będą dużą dawkę pomysłów do natychmiastowego 

wykorzystania! 

 

Prowadzący: 

Wojciech Radziwiłowicz – były Odyseusz, a później trener pierwszej polskiej drużyny Mistrzów Świata; 

współtwórca i honorowy prezes fundacji Odyssey of the Mind Polska. Z wykształcenia socjolog,  

z zawodu szkoleniowiec – realizował projekty dla instytucji tak różnych jak m.in. Narodowy Bank Polski, 

Coca Cola, mBank, Starcom MediaVest, Farm Frites, MAC Edukacja, YES Biżuteria, USP Zdrowie czy 

Universal McCann. Pasjonat innowacyjnej edukacji, kinoman, amator planszówek i leśnych wędrówek. 

oraz 

Małgorzata Dobrowolska – odysejowa trenerka-pionierka na Opolszczyźnie, która obecnie całe serce 

wkłada w szkolenie całkiem nowych trenerów w całym kraju; wiceprezes fundacji Odyssey of the Mind 

Polska i Koordynator Szkoleń Trenerów. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania nauczyciel-matematyk 

– w praktyce stosujący m.in. nauczanie kształtujące i Geogebrę jako innowacyjną metodę uczenia 

geometrii. Prywatnie uwielbia czytać książki kryminalne, oglądać filmy sensacyjne i lekką atletykę. 

lub 

Anita Dorczyńska-Czopowik – długo trenowała drużyny Odyseuszy, a dziś szkoli nowych trenerów.  

Z wykształcenia i zawodu – polonistka. Angażuje się w programy wspierające działania młodych ludzi, 

m.in. „Równać Szanse” i „Młodzież w Działaniu”. Prowadzi treningi koncentracji i technik uczenia się, 

warsztaty dla nauczycieli oraz zajęcia dla studentów jednej z opolskich uczelni. Fotografuje, ogląda 

dużo filmów, jeździ na rolkach, przemierza Polskę na rowerze i z pasją aranżuje wnętrza. 


