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Wprowadzenie
Proponowane zajęcia integracyjne w formie

edukacyjnej skierowane są do organizacji i

instytucji, którym szczególnie zależy na

osiągnięciu synergicznego połączenia dobrej

zabawy z pożyteczną nauką.  W odróżnieniu od

integracji typowo rozrywkowej, w proponowanych

zajęciach kluczową rolę odgrywa scenariusz gry

lub fabuły pod którymi zazwyczaj ukryte są

prawdziwe mechanizmy manifestujące proces

grupowy; jakość i zakres komunikacji, aktualna

spójność grupy, poziom motywacji i

zaangażowania do wykonywania zadań oraz

efektywność realizacji zadań na poziomie

zespołowym.

 

przygotowanie do zmian,

podsumowanie wyników okresowych

sprzedaży,

zapoznanie się uczestników konferencji,

budowanie nowego zespołu,

tworzenie grup eksperckich lub zespołów

projektowych,

nawiązanie silniejszych relacji z

wybranymi klientami itp..

Najczęściej integracja edukacyjna

wybierana jest przez organizacje jako

element uzupełniający główny motyw

działań firmowych, np.:

Integracja edukacyjna ma uniwersalny

charakter i może być wykorzystana w

następujących konfiguracjach:
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Dlaczego proponujemy integrację edukacyjną?
 

UMACNIA
WIĘZI I  RELACJE

ZAWODOWE

Podobnie jak w integracji
rozrywkowej (np.: biesiady,

grille), dochodzi do
zwiększonej komunikacji na

poziomie nieformalnym
pomiędzy członkami zespołu.

W integracji edukacyjnej
proces ten jest lepiej

zarządzany. Przygotowane
zadania i gry wymuszają

komunikację
każdego z każdym. Podczas
zajęć unika się tworzenia klik

lub  biernych podgrupek.
Uczestnicy mają szansę

poznać się z innej perspektywy.

ZWIĘKSZA
SIĘ SKUTECZNOŚĆ

ZESPOŁOWA

W integracji edukacyjnej na
pierwszym miejscu zawsze jest

osiągnięcie poczucia, że jesteśmy
razem i możemy

wiele osiągnąć razem.
Przygotowane scenariusze zadań

nakłaniają do aktywności,
pomysłowości i efektywności
pracy w zespole. Zawsze pod

fabułą gry kryją się
prawdziwe mechanizmy

opisujące proces grupowej
współpracy, której tak samo

podlegamy w pracy zawodowej.

UJAWNIA„UKRYTE”
TALENTY

Podczas integracji edukacyjnej
(np.: odgrywani ról, wykonywania

nowych i nietypowych zadań),
dochodzi często

do ujawniania się nowych talentów i
predyspozycji. Zaaranżowane

sytuacje w
sposób naturalny wydobywają

ukryty dotąd potencjał w zespole.
Badania dowodzą,

że zespoły maksymalnie różnorodne
kompetencyjnie są bardziej

kreatywne,
elastyczne i skuteczniejsze w
realizacji celów zawodowych

WZMACNIA
ZESPOŁY SIĘ PRZED

ZMIANAMI

Dobrze przeprowadzona
integracja

edukacyjna może być
aktualnym „barometrem”

kondycji pracy zespołowej i
atmosfery działań firmowych.
Podczas zadań w naturalny

sposób wypływają
refleksje, oceny i pomysły tego,

co jako zespół robimy dobrze
lub źle. Dobrze prowadzone

zespoły mają mechanizm
samoregulacji, który pomaga im

w przygotowaniu się do
zmian. Integracja edukacyjna

może być pretekstem do
rozwoju w tym kierunku.



Oferta zajęć
integracyjnych:

Proponowane scenariusze integracji



Ekspedycja
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Ten scenariusz zajęć łączy przyjemne z

pożytecznym. Wędrówka po atrakcyjnych

terenach turystycznych

zawiera umiejętnie wplecioną fabułę gry, w

której to każdy uczestnik (bez względu na

zajmowane stanowisko) jest zobligowany do

wykonywania działań grupowych). Scenariusz

polecany dla grup, które potrzebują

spokojnego rytmu i niesformalizowanych

kontaktów. Główną potrzebą jest wspólny

odpoczynek w postaci wędrówki.



Igrzyska Firmowe
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Warunkiem przeprowadzenia tej integracji jest

miejsce o charakterze ośrodka wypoczynkowo

– sportowego. Scenariusz zakłada wielką

olimpiadę, ale w nietypowych dyscyplinach, w

których to zawodnicy zdobywają punkty w

„pozornej” rywalizacji. Ten scenariusz ma

charakter intensywnych działań

jednodniowych. Skierowany jest do grup

liczących nawet 300 osób. Główną potrzebą

jest większa identyfikacja pracowników z

firmą.



Adrenalinowy Haj
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Ta propozycja zawiera szereg zadań i wyzwań,

które w pozytywny sposób podnoszą ciśnienie

krwi i dostarczają zdrowego szoku

adrenalinowego. W programie mogą znaleźć

się: liny, quady, paintball, spływy pontonowe,

chodzenie po ogniu i wiele innych wyzwań.

Program szkolenia ma charakter bardzo

dynamiczny i śmiały. Propozycja skierowana

zwłaszcza do młodych zespołów. Główną

potrzebą jest chęć wspólnego przeżycia

silnych emocji i doświadczenia jednoczącej

przygody.



Szpiedzy są wśród nas 

[6
-10

 G
O

D
Z

.]

W scenariuszu tym dochodzi do gry o

charakterze szpiegowsko-detektywistycznym.

Miejscem akcji najczęściej jest duże miasto.

Celem zespołów jest rozwiązanie zagadek

kreatywno-analitycznych zawierających w

sobie elementy wyzwań społecznych.

Propozycja skierowana dla grup, chcących

bardziej popracować głową i językiem. 

Główną potrzebą jest chęć sprawdzenia się w

skuteczności zespołowej opartej na silnym i

dobrze zorganizowanym zespole.



Wehikuł Czasu
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kładziony jest na zdolności

manualno-konstruktorskie.

Głównym celem gry jest skupienie

wszystkich talentów zespołowych w

jednym zadaniu. Zespoły muszą

zbudować z dostępnych materiałów

działający wehikuł. Wyzwaniem są

zarówno materiały, konstrukcja,

czas, jak i wielokrotne próby.

Propozycja skierowana do zespołów

chcących sprawdzić się manualnie i

koncepcyjnie. Główną potrzebą jest

uzyskanie poczucia, że “razem

możemy wszystko”.



Ekipa Filmowa [6
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Ta wersja działań integracyjnych

stawia zespół przed ambitnym,

nowym i trudnym wyzwaniem. W

ciągu dwóch dni zajęć mają

przygotować profesjonalny spot (z

użyciem kamer, statystów i

niezbędnych rekwizytów) dla

wybranego wcześniej adresata.

Integracja zespołu schodzi tutaj

pozornie na drugoplanową pozycję.

Przygotowanie filmu wymaga

bowiem bardzo wysokiej dyscypliny,

precyzyjnej komunikacji i

maksymalnego wykorzystania

zasobów wszystkich członków

zespołu. Główną potrzebą jest chęć

sprawdzenia się w nowym zadaniu o

ambitnym celu.



Projektujemy Firmę [2
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Uczestnicy biorą udział w sesji

kreatywno-projektowej w stylu

brianstorming. Podzieleni na mniejsze

podzespoły opracowują pomysły na

poprawę działalności firmy. Tworzą

„księgę świeżych pomysłów” typu: „Jak

poprawić sprzedaż?”, „Co zrobić, aby

nas pokochali?”. Propozycja

skierowana dla grup, chcących

bardziej popracować głową i językiem.

Główną potrzebą jest chęć

sprawdzenia się w skuteczności

zespołowej opartej na silnym i dobrze

zorganizowanym zespole oraz

na świeżym podejściu do strategii

działań firmy.



Aktualny taryfikator 

Stawka rozliczeniowa netto za organizację integracji, dla zajęć prowadzonych przez

1 trenera z grupą [6-15 osób] w ciągu 1 dnia pracy [max. 8 godz.] wynosi  4.500 zł 

6 – 15 

15 – 60

60 – 200

2 – 3 godz. 3 – 5 godz. 5 – 10 godz.

do 2 000 zł

do 8 000 zł

do 50 000 zł do 75 000 zł do 100 000 zł

do 3 500 zł

do 14 000 zł do 18 000 zł

do 4 500 zł

Liczba osób

Czas trwania



Kosztorys ceny
Zajęcia integracyjne, w zależności od
wybranego scenariusza, są czasami
przedsięwzięciem złożonym
logistycznie i organizacyjnie. Na
ostateczną cenę mogą mieć wpływ
następujące składniki:

 

Ilość trenerów niezbędnych do bezpiecznej
i sprawnej organizacji
Zakwaterowanie kadry (szczególnie po
integracjach wieczornych)
Zakupi transport niezbędnych materiałów
konstrukcyjnych
Zakup lub wypożyczenie niezbędnych
rekwizytów do zajęć
Ewentualne zapewnienie nagłośnienia i
naświetlenia miejsca
Niezbędny rekonesans i przygotowanie
pobliskiego terenu 
Zabezpieczenie terenu profesjonalną ekipą
ochroniarską



Zaufali nam:



dr  Dar i u sz Góra s

Maestrium

biuro@spadlalba.pl

 691 973 217

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt :
 

Katarzyna  Har b u l -Bała

SPA dla ŁBA

ORGANIZACJA
LOGISTYKA
SPRZEDAŻ

REALIZACJA

biuro@maestrium.pl

 501 022 688

 


