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Pracownia Rozwoju Trenerów 
czyli kopalnia praktycznych inspiracji 

 
 

 
 

Warsztat 3 

Systematyczny trening a spontaniczny sukces:  

sekrety Sędziów na „Spontanach” 

 

Idea i efekty warsztatu: 

Na EuroFestiwalu 2011 w Gdańsku trenerzy mieli wyjątkową okazję wejść do Pokoju Zadań, zobaczyć 

sędziów w akcji, przekonać się, jak druŜyny rozwiązują „konkursowy” Problem Spontaniczny i potem 

omówić z Odyseuszami proces ich pracy i jej efekty. Mogli to uczynić, bo EuroFestiwal to przegląd, 

a nie typowy konkurs Odysei Umysłu. Trenerzy bardzo chwalili sobie tą moŜliwość, a ich opinie 

zainspirowały nas do przygotowania tego szkolenia – zdradzimy, jak skutecznie przygotować 

druŜynę do konkursu Problemów Spontanicznych… 

Uczestnicy warsztatów: 

» nauczą się omawiać z druŜyną rozwiązanie zadania tak, Ŝeby wyciągnięte wnioski Odyseusze 

umieli naprawdę wykorzystać następnym razem – czyli w praktyce zrozumieją sedno  

systematycznego treningu, 

» otrzymają 2 praktyczne narzędzia do analizy procesu i efektów pracy zespołu nad zadaniem, 

» wcielą się w role sędziów i „z pierwszej ręki” dowiedzą się, na co jurorzy zwracają uwagę na 

konkursie – czyli w czym tkwi sekret  spontanicznego sukcesu, 

» otrzymają 3 narzędzia, z pomocą których sędziowie oceniają rozwiązania zadań słownych i 

manualnych, 

» otrzymają 6 nowych Problemów Spontanicznych – ciekawych i niepublikowanych dotąd w Polsce. 

 

Prowadzący: dwoje krajowych Kapitanów Problemów Spontanicznych 

Joanna Kowalewska – absolwentka Odysei Umysłu (była m.in. członkinią e-Odyssey Team – jedynej 

jak dotąd druŜyny, której członkowie pochodzili z czterech krajów, a do konkursu przygotowali się 

przez Internet); później trenerka Odyseuszy, a od siedmiu lat konkursowy sędzia i Kapitan 

Problemów Spontanicznych. Na Politechnice Gdańskiej ukończyła architekturę oraz zarządzanie i 

ekonomię. Działa w kilku organizacjach pozarządowych; od lat jest organizatorką akcji 

charytatywnych w Trójmieście. Jej pasją jest tworzenie róŜnych dziwnych przedmiotów. 

Marcin Sitarz – najpierw sędzia, a potem regionalny i krajowy Kapitan Problemów Spontanicznych. 

Z wykształcenia politolog, z doświadczenia menedŜer. Lubi zbierać monety, słuchać muzyki folk, 

czytać powieści fantasy i pić białą herbatę (najlepiej wszystko naraz!). Pasjonują go równieŜ 

podróŜe, podczas których fotografuje przede wszystkim niezwykłą architekturę. 


