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U¿yte po raz pierwszy w 1925 roku na ³amach 
magazynu „College Humor” pojêcie „brain-

storm” za spraw¹ propagatora burzy mózgów 
- amerykañskiego psychologa Alexa F. Osborna 
kojarzy siê obecnie z moderowanym spotka-

niem w salce konferencyjnej. Ju¿ w 1936 roku 
Osborn opracowa³ na potrzeby agencji rekla-

mowej BBDO zasady brainstormingu. Nie przy-

puszcza³ wówczas, ¿e metoda zaczerpniêta z 
hinduskiej literatury religijnej stanie siê pana-

ceum na generowanie pomys³ów. Minê³o 70 
lat, a burza mózgów nadal ma doprowadziæ do 
stworzenia najbardziej kreatywnych propozycji. 
Ewolucji uleg³y za to sposoby jej przeprowadza-

nia. Wiêkszy akcent k³adzie siê na przygotowa-

nie miejsca spotkania i dopieszczenie uczestni-
ków tych jedynych w swoim rodzaju burz.

Wygoda przede wszystkim
Pi³karzyki, worek treningowy, wie¿a hi-fi i 
„leniwe” siedziska. Jedna ze ścian ma byæ okle-

jona inspiruj¹c¹ tapet¹ z zapieraj¹cym dech w 
piersiach widokiem. To projekt pomieszcze-

nia kreatywnego w siedzibie Grupy Fresh. Do 
u¿ytku bêdzie oddane dopiero w marcu, dlatego 
zastêpczo pracownicy korzystaj¹ ze szklanej 
klubogospody. Przeprowadzony w niej ostatnio 
brainstorming na temat promocji nowego pro-

duktu firmy zaowocowa³ pomys³em na ciekawy 
film viralowy, FreshMop. Mo¿na go obejrzeæ na 
YouTube.com.
W komfortowych warunkach burze mózgów 
przynosz¹ lepsze rezultaty, dlatego praco-

dawcy staraj¹ siê zapewniæ swoim podw³adnym 
coraz bardziej wyszukane warunki. Hitem s¹ na 
przyk³ad modne ostatnio minisale w kszta³cie 
elipsy, przeznaczone dla 2-3 osób. Wewnêtrzne 
powierzchnie ścian pokryte s¹ tkaninami 
wyg³uszaj¹cymi, jednak czêściowe przeszklenia 

pozwalaj¹ na zachowanie kontaktu wzroko-

wego z otoczeniem. - S³u¿y to równie¿ wra¿e-

niu transparentności dla osób znajduj¹cych siê 
na zewn¹trz. Wiemy, kto z kim rozmawia, ale 
niekoniecznie o czym – t³umaczy £ukasz Ste-

rzyñski, architekt z firmy Easst.com.
Minikonferencyjne pomieszczenia o nietypo-

wych kszta³tach to nie jedyne innowacje archi-
tektoniczne. Obecnie projektanci wprowadzaj¹ 
elementy komfortu do innych obszarów firmy, 
przystosowuj¹c je do roli tzw. pomieszczeñ 
kreatywnych. Modny staje siê tzw. lounge, 

Burza na zawołanie
Typowy brainstorming powoli odchodzi 
do lamusa. Zamiast po kartki i d³ugopis 
coraz czêściej siêgamy po cytrusy czy 
kieliszek wina. Niewygodne krzes³a biurowe 
zostaj¹ zast¹pione przez miêkkie sofy lub 
pikniki w plenerze. To sposoby nie tyle na 
urozmaicenie spotkañ, co próby zwiêkszenia 
kreatywności.

Fo
t:

 M
J



kuchn ia  p r

57luty/marzec 2007

którego przyk³adem jest wspomniany pokój w 
Grupie Fresh. Burze mózgów przeprowadzane 
s¹ tak¿e w takich miejscach, jak espresso bar 
czy coffee corner. W tych ostatnich oprócz 
komfortu kluczow¹ rolê mo¿e odegraæ uno-

sz¹cy siê w powietrzu aromat kawy, najlepiej 
z cynamonem.

Zamiast kadzidełek
Nie tylko cynamon, ale tak¿e ró¿a i bazylia 
korzystnie wp³ywaj¹ na koncentracjê. Z kolei 
kreatywnośæ pobudza zapach ananasa lub poma-

rañczy. Wszystkie stymuluj¹ tê czêśæ mózgu, 
która odpowiada za nasze samopoczucie. W 
zale¿ności od tego, który zapach wybierzemy 
mo¿e on powodowaæ uspokojenie, wyciszenie, 
poprawiaæ koncentracjê i zdolnośæ kojarzenia, 
w konsekwencji - pobudzaæ zmêczony umys³. 
- Świadomie wykorzystany zapach podczas fir-

mowej burzy mózgów zachêca organizm do 
dzia³ania i myślenia. Sprawia, ¿e uczestnicy staj¹ 
siê bardziej kreatywni, jednocześnie intryguje 
i pobudza znu¿onych zbyt d³ugim spotkaniem 
s³uchaczy - przekonuje Zbigniew Chrobak, 
partner zarz¹dzaj¹cy ConSensus Technology.
Wiadomo, ¿e woñ jaśminu stymuluje elek-

tryczn¹ aktywnośæ mózgu, aromat lawendy 
wywo³uje natomiast efekt uspokojenia. Dowie-

dziono te¿, ¿e na koncentracjê korzystnie 
wp³ywa równie¿ olejek miêtowy, który ³ago-

dzi zmêczenie umys³owe i dodatkowo jest 
pomocny przy bólach g³owy. Świe¿y zapach 
dojrza³ego owocu cytryny orzeźwia i stymuluje 
do dzia³ania, z kolei rozmaryn pobudza, poko-

nuj¹c dekoncentracjê i zmêczenie. Wiedzê tê 
coraz czêściej wykorzystuj¹ firmy. Jednak przy 
doborze zapachu nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie ka¿dy 
aromat mo¿e byæ respektowany przez ca³¹ 
grupê. - Podobnie jak z malarstwem, kolorami, 
muzyk¹, tak i z zapachem musimy odnosiæ siê 
z pewnego poziomu ogólności, tzn. wybiera-

j¹c kompozycje akceptowane przez wiêkszośæ 
– wyjaśnia Chrobak.
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e w pomieszczeniach 
przeznaczonych do przeprowadzania burzy 
mózgów pomocne bêd¹ urz¹dzenia oparte na 
technologii zimnej dyfuzji. Polega ona na tym, 
¿e do szk³a, w którym znajduje siê kompozy-

cja zapachowa wdmuchiwane jest powietrze. 
Odpowiedni system kanalików powoduje two-

rzenie podciśnienia i rozdrabnianie olejku na 
cz¹steczki, które szybko i ³atwo rozchodz¹ siê 
w powietrzu. Dziêki temu zapach ma niemal 
idealne natê¿enie w ka¿dym miejscu, podczas 
gdy woñ z popularnych świeczek czy kadzide³ek 
roznosi siê sinusoidalnie, czyli w ka¿dym miej-
scu z innym natê¿eniem.

Wino na lepsze myślenie
Na efektywnośæ pracownika w trakcie burzy mózgów ma tak¿e wp³yw 
odpowiedni dobór barw świat³a. Na przyk³ad zimne świat³o ogranicza 
wytwarzanie hormonu snu. Z kolei przyciemnienie świat³a w pokoju b¹dź 
zas³oniêcie kurtyn czy rolet wp³ynie na grupê relaksacyjnie. Podobne 
dzia³anie ma odpowiednio dobrana muzyka. Warto mieæ przynajmniej 
dwie p³yty – jedn¹ z 
dźwiêkami stymuluj¹cymi, 
drug¹ z wyciszaj¹cymi. 
Zale¿nie od zamierzonych 
efektów, rodzaju prze-

prowadzanej sesji oraz 
pory dnia mo¿emy wyci-
szyæ uczestników lub ich 
zenergetyzowaæ. 
Mo¿na te¿ siêgn¹æ po inne 
środki stymuluj¹ce myślenie, jak na przyk³ad preparaty magnezowe czy 
czekoladê orzechow¹. Kreatywnośæ poch³ania energiê, dlatego mo¿na 
tak¿e daæ uczestnikom owoce, cukierki, ser lub warzywa, aby zregene-

rowaæ si³y. Jakub Skitek z Peppermint w trakcie brainstormingów najczêś-

Świadomie wykorzystany 

zapach podczas firmowej 

burzy mózgów zachęca 

organizm do działania 

i myślenia

Urszula Gościcka,

psycholog, trener – konsul-

tant ProFirmy Sp. z o.o.

Nie ka¿de spotkanie maj¹ce na 
celu rozwi¹zanie konkretnego 
problemu mo¿na nazwaæ burz¹ 
mózgów. Zdarza siê, ¿e nazwa 
ta jest nies³usznie przypisywana 
spotkaniom, które z t¹ tech-

nik¹ maj¹ niewiele wspólnego, 
poniewa¿ organizatorzy zapo-

minaj¹ o podstawowych zasa-

dach, m.in. ¿e problem musi 
byæ dok³adnie i wielokrotnie 
zdefiniowany, prowadz¹cy 
powinien byæ profesjonalnie 
przygotowany do prowadzenia 

takiej sesji oraz co najwa¿niejsze, ¿e ponad wszystko nale¿y przestrze-

gaæ zasady niekrytykowania generowanych pomys³ów.
Warto pamiêtaæ o tych podstawowych zasadach, jeśli chcemy, aby pod-

czas sesji pojawi³y siê pomys³y kreatywne i do tej pory niespotykane. 
Wymaga to jednak przede wszystkim du¿ej otwartości, umiejêtności 
s³uchania, wspó³pracy i przede wszystkim zaanga¿owania po stro-

nie uczestników spotkania. Ma³e s¹ szanse wygenerowania naprawdê 
twórczych rozwi¹zañ, jeśli grupa nie jest zmotywowana do rozwi¹zy-

wania danego problemu, a prowadz¹cy nie potrafi zachêciæ uczestni-
ków do aktywnej wspó³pracy i wychodzenia poza przyjête schematy 
myślenia. Warto wiêc, aby osoba prowadz¹ca sesjê burzy mózgów 
opanowa³a kilka technik przygotowuj¹cych grupê do kreatywnej pracy 
i pobudzaj¹cych myślenie w momentach zastoju czy chwilowego wypa-

lenia. W takich sytuacjach skuteczne jest tak¿e zachêcanie grupy do 
ws³uchiwania siê w pojawiaj¹ce siê pomys³y innych osób i  wzajemne 
inspirowanie siê.
Profesjonalnie poprowadzona sesja burzy mózgów mo¿e zapewniæ 
wygenerowanie nawet oko³o 600 pomys³ów czy rozwi¹zañ, a kto wie, 
czy to wszystko, co mo¿emy uzyskaæ w ramach tej techniki…

Fot: Pawe³ Mazur
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ciej siêga po jab³ka, banany i ciastka z czekolad¹, z kolei £ukasz Majewski 
z Agencji Reklamowej IMPET Studio poleca kawê z cynamonem.
Mo¿na te¿ podaæ wino. Adrian Maquire, specjalista PR, w artykule „Bet-

ter Brainstorming for PR”, opublikowanym na stronach evancarmichael.
com, pisze, ¿e dobrym katalizatorem mo¿e 
byæ kieliszek wina. Jeszcze bardziej zrelak-

suje on cz³onków zespo³u i pomo¿e im w 
przezwyciê¿eniu strachu przed przema-

wianiem. Wymienia tak¿e inne gad¿ety, 
które warto rozdaæ uczestnikom sesji. 
Stare gazety, taśma klej¹ca, kolorowe 
pisaki, no¿yczki mog¹ u³atwiæ opisywanie 
w³asnych pomys³ów. Jednak przedmiotami 
najbardziej stymuluj¹cymi kreatywnośæ s¹ 
zawsze te zwi¹zane z tematem brainstormingu. Jenny Shade, prezes 
JRM Consulting, poleca tematyczn¹ dekoracjê ścian. Mo¿na na przyk³ad 
powiesiæ plakat lub reklamê klienta, dla którego mamy wygenerowaæ 
nowy pomys³. Innym gad¿etem pobudzaj¹cym kreatywnośæ mo¿e byæ 
upominek dla ka¿dego uczestnika, np. okulary przeciws³oneczne, jeśli 

planujemy kampaniê PR dla producenta olejków 
do opalania. Ciekawym rozwi¹zaniem jest tak¿e 
szukanie inspiracji na zewn¹trz firmy. Mamy 
wówczas do czynienia z tzw. plenerow¹ burz¹ 
mózgów. 

Wyjdźcie z biura
„Wyjdźcie z biura” - radzi Aimee Deziel w swo-

jej wypowiedzi pod postem „The importance 
of being creative” na stronie prgirlz.com (21 
stycznia 2006). Dalej pisze: „Nie ma chyba nic 
bardziej zabójczego dla kreatywności ni¿ g³ad-

kie, be¿owe ściany i stó³ typu IKEA, czyli to, co 
mo¿na znaleźæ w wiêkszości pomieszczeñ biu-

rowych. Najlepiej pójśæ tam, gdzie znajdziemy 
natchnienie. Jeśli brainstorming ma dotyczyæ 
dzieciêcych zabawek, mo¿na iśæ np. do Midway, 
Zoo, Toy Store.” Taki mobilny brainstorming 
praktykuj¹ pracownicy Segway of Poland, dzia³u 
firmy Bremex, zajmuj¹cej siê m.in. opraw¹ 
imprez integracyjnych i akcji promocyjnych. 
- Gdy ju¿ nie mo¿emy wytrzymaæ za biurkami, 
jeśli świeci s³oñce, w³¹czamy segway’e (dwuko-

³owy elektryczny pojazd – red.) i jedziemy kil-
kanaście kilometrów w teren, np. po wale nad 
Wis³¹. Jest cisza, spokój. W drodze dyskutu-

jemy i wymyślamy pomys³y na targi, informacje 
prasowe czy nowe zlecenia – opowiada Adam 
Szepczyñski, project manager z Segway of 
Poland. Wyjście z w³asnego biura poleca rów-

nie¿ Jenny Schade. „Jednym z najciekawszych 
miejsc, w których prowadzi³am burzê móz-

gów by³ szklany pokój konferencyjny na szczy-

cie AON Center w Chicago. Ten 83-piêtrowy 
wie¿owiec jest trzecim pod wzglêdem wysoko-

ści budynkiem w tym mieście, a widok z niego 
jest niewiarygodny. Pokój emanowa³ energi¹ i 
zabaw¹, tak wiêc generowane przez nas pomy-

s³y odzwierciedla³y nasz entuzjazm” - wspomina 
Schade w artykule opublikowanym na stronie 
www.themeasurementstandard.com.
W nietypowej, nocnej sesji uczestniczyli pra-

cownicy Agencji Kreatywnej Guerilla Art. - 
Byliśmy nad morzem, 
na wyjeździe firmo-

wym. W nocy uda³o 
nam siê przeprowa-

dziæ burzê mózgów na 
pla¿y. Uczestniczy³o w 
niej 5 osób – wspo-

mina Piotr Baczyñski z 
Guerilla Art. Minusy? 
Brak tablicy (mo¿na 

zast¹piæ np. dyktafonem lub kamer¹) i zbytnie 
rozluźnienie atmosfery. 
Pozbawione ścis³ego nadzoru s¹ tak¿e spotka-

nia wirtualne. „Dziś, w dobie internetu, mo¿na 
stworzyæ grupê dyskusyjn¹ lub czat, podczas 

Udana burza mózgów to nie przypadek!

Podczas pracy w firmach PR przeprowadzi³am te najlepsze z moich 
sesji brainstormingowych, które by³y ekscytuj¹ce i zabawne, jak i te 
najmniej produktywne - nudne i frustruj¹ce. Oba rodzaje sesji mia³y 
jeden powa¿ny wspólny aspekt – organizowa³am je, poniewa¿ mia³am 
nó¿ na gardle, by wymyśliæ coś superkolosalnego dla potencjalnego 
lub aktualnego klienta. Wiêc kiedy te sesje nie wychodzi³y, rwa³am 
w³osy z g³owy zastanawiaj¹c siê, co zrobiæ. Po latach prowadzenia 
setek brainstormingów dosz³am do wniosku, ¿e te efektywne nie s¹ 
dzie³em przypadku. Istniej¹ sposoby na zapewnienie produktywności 
spotkania.
Niewa¿ne, czy uczestnicy burzy mózgów znaj¹ siê wzajemnie, czy 
nie, æwiczenie na rozgrzewkê pomo¿e ludziom poczuæ siê komfor-

towo i zapewni szybkie przejście do zadania. Kiedy planujê krea-

tywn¹ sesjê, zawsze staram siê wymyśliæ technikê na rozgrzewkê, 
która natychmiast zaanga¿uje uczestników do realizacji celu dnia. Na 
przyk³ad kiedy prowadzi³am ostatnio sesjê dla m³odej organizacji, 
która chcia³a rozwin¹æ now¹ misjê, poprosi³am uczestników, wśród 
których byli tak¿e dyrektorzy, by powiedzieli grupie, ka¿dy z osobna, 
o doświadczeniu z dzieciñstwa. Opowieści by³y fascynuj¹ce, nawet 
dla cz³onków zarz¹du, którzy znali siê ju¿ od pewnego czasu. Æwi-
czenie wyzwoli³o ciep³y, sprzyjaj¹cy ton spotkania, który umo¿liwi³ 
osi¹gniêcie celu spotkania.
Natomiast ju¿ w czasie sesji, jeśli grupa utknie i nie jest w stanie 
wymyśliæ niczego nowego, mo¿na jej pomóc æwiczeniem „uwalniaj¹-

cym”. Ide¹ jest zachêcenie uczestników do pomyślenia o czymś nie-

zwi¹zanym z zadaniem bezpośrednio, by nastêpnie naprowadziæ ich 
na po³¹czenie pomys³u z tematem spotkania. Na przyk³ad podczas 
burzy mózgów maj¹cej na celu wygenerowanie pomys³ów na promo-

cjê produktu dla dzieci uczestników mo¿na poprosiæ o pomyślenie o 
jednej z ich ulubionych ksi¹¿ek z dzieciñstwa. Nale¿y im daæ 3 minuty 
na zamkniêcie oczu i wizualizacjê ksi¹¿ki. Nastêpnie niech pomyśl¹ o 
rozwi¹zaniach, które przychodz¹ im do g³owy na temat, który doty-

czy spotkania, ale opartych na wcześniejszej „podro¿y”.

Na podstawie artyku³u prezes JRS Consulting Jenny Schade, „Osiem najlep-

szych praktyk burzy mózgów”, opublikowanym na stronie www.themeasure-

mentstandard.com.

Nie można jednak 

dopuścić do zbytniego 

rozluźnienia atmosfery, 

bo spotkanie może stracić 

formę brainstormingu
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których generowane s¹ pomys³y. I tak siê dzieje, grupy 
dyskusyjne s¹ czêsto swoist¹ burz¹ mózgów” - pisze na 
stronie L-earn.net Leszek Korolkiewicz. Koszty prze-

prowadzenia wirtualnych spotkañ s¹ znikome. Rozwój 
internetowej telefonii oraz freeware’owych komunika-

torów, takich jak Gadu-Gadu, mIRC czy ICQ, pozwala 
na szybkie i tanie przeprowadzenie wirtualnych brain-

stormingów. Z takiego rozwi¹zania korzystaj¹ najczêś-

ciej firmy o rozproszonej strukturze organizacyjnej, 
gdzie pracownicy nie maj¹ ze sob¹ bezpośredniego kon-

taktu, w tym miêdzynarodowe korporacje. Przeprowa-

dzane przez nie wirtualne burze mózgów umo¿liwiaj¹ 
pracownikom wspólne szukanie rozwi¹zañ. Atutem 
tego rozwi¹zania jest bardzo du¿a niezale¿nośæ uczest-

ników, którzy nie boj¹ siê zg³aszaæ swoich pomys³ów. 
Zwiêksza to prawdopodobieñstwo uzyskania wiêkszej 
liczby kreatywnych i innowacyjnych rozwi¹zañ. Minu-

sem jest zacieranie zasad prowadzenia burzy mózgów.

Kreatywność kontra reguły
S¹ ró¿ne sposoby na pobudzenie pracy mózgu. Odro-

bina kreatywnego polotu mo¿e nadaæ pikanterii nie-

jednej burzy mózgów. Nie mo¿na jednak dopuściæ do 
zbytniego rozluźnienia atmosfery, bo spotkanie mo¿e 
straciæ formê brainstormingu. Ka¿da sesja burzy móz-

gów powinna sk³adaæ siê z dwóch ściśle ze sob¹ powi¹-

zanych etapów: sesji twórczej (oko³o 30 proc. czasu) 
oraz oceniaj¹cej. W pierwszej fazie liczy siê liczba 
nowych rozwi¹zañ, a nie ich jakośæ. Wa¿ne jest, by 
burza mózgów by³a wykorzystywana do generowania 
nowych pomys³ów i rozwi¹zañ. Nie mo¿na jej nato-

miast stosowaæ do analizowania czy podejmowania 
decyzji.
Aby brainstorming by³ w firmie skutecznym narzê-

dziem, warto zainwestowaæ w przeszkolenie pracowni-
ków. Z takiego rozwi¹zania skorzysta³a Grupa ¯ywiec. 
Jej pracownicy uczestnicz¹ w treningach kreatywności. 
Dwudniowe warsztaty, organizowane i przeprowa-

dzane przez wewnêtrzny dzia³ szkoleñ firmy, obejmuj¹ 
zasady przeprowadzania burzy mózgów. Dodatkowo 
pracownicy poznaj¹ metody poszukiwania nowych 
pomys³ów i æwiczenia rozwijaj¹ce elastycznośæ umy-

s³u, co pobudza ich kreatywne myślenie. - Burze móz-

gów to narzêdzie doceniane w naszej firmie, zw³aszcza 
w dzia³ach, w których wielk¹ wagê przyk³ada siê do 
kreatywnych rozwi¹zañ, takich jak marketing czy pub-

lic relations. Postanowiliśmy jednak zainwestowaæ we 
wszystkich pracowników, dlatego trening kreatywności 
jest umieszczony na liście szkoleñ zatrudnionych przez 

nas mened¿erów i specjalistów – mówi Eliza Panek, rzecznik pra-

sowy Grupy ¯ywiec.
Jeśli znamy ju¿ zasady i jesteśmy przekonani, ¿e burza mózgów 
jest nam niezbêdna, mo¿emy zaj¹æ siê jej organizacj¹. Powo³u-

jemy zespó³, który weźmie udzia³ w sesji. Powinien on liczyæ od 
8 do 10 osób i byæ jak najbardziej zró¿nicowany pod wzglêdem 
p³ci, wieku czy stanowiska. Ka¿dy z cz³onków zespo³u powinien 
czuæ siê „na równi” z innymi, dlatego ju¿ na wstêpie warto wyeli-
minowaæ osoby pozostaj¹ce ze sob¹ w stosunkach s³u¿bowych 
oraz te lubi¹ce dominowaæ w dyskusjach. Przynajmniej jedn¹ 

Bardzo ważne jest 

zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa 

psychicznego uczestników 

sesji 
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trzeci¹ zespo³u powinni stanowiæ laicy w danej dziedzinie. - Osoby takie 
nie myśl¹ kategoriami poprzednich rozwi¹zañ, bo ich po prostu nie znaj¹, 
st¹d ³atwiej im wygenerowaæ nowe idee. Podobne uwagi mo¿na zasto-

sowaæ do osób m³odych, które z powodu braku wiêkszego doświadcze-

nia mniej wiedz¹ o ograniczeniach i barierach potrzebnych do realizacji 
– wyjaśnia na stronie L-earn.net Leszek 
Korolkiewicz. W interdyscyplinarnym 
zespole ka¿dy ma inne doświadczenia, 
dysponuje ró¿norodn¹ wiedz¹ i patrzy 
na świat przez pryzmat w³asnych, uni-
katowych doświadczeñ. To pozwala 
spojrzeæ na problem z ró¿nych punk-

tów widzenia. Do drugiej sesji, oce-

niaj¹cej, zaprasza siê przynajmniej trzy 
niezbyt konserwatywne osoby znaj¹ce 
strategiê firmy i potencja³ bran¿y.

Jak przebiega 
brainstorming?
Na pocz¹tku spotkania przedstawiamy 
problem, najlepiej w formie sprecyzo-

wanego, lecz nie ograniczaj¹cego pyta-

nia. Nastêpnie uczestnicy zg³aszaj¹ pomys³y, a sekretarz zapisuje wszystkie, 
choæby najbardziej nierealne, śmieszne czy nawet niezbyt m¹dre. Bardzo 
wa¿ne jest zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa psychicznego uczestni-
ków sesji. Nie powinni siê oni baæ zg³aszania najbardziej nieprawdopo-

dobnych czy fantazyjnych pomys³ów. Odpowiedni dobór grupy pozwala 
na swobodny przebieg sesji oraz zmniejsza strach przed kompromitacj¹. 
Wa¿ne jest wzajemne zaufanie i akceptacja. Ludzie w zespole nie mog¹ 
czuæ wzglêdem siebie uprzedzeñ ani obaw.
Przekraczanie barier zwi¹zanych z nieskrêpowanym wypowiadaniem siê 
powinien u³atwiaæ moderator spotkania. Jego zadaniem jest tak¿e pilno-

wanie przestrzegania zasad burzy mózgów, powstrzymywanie grupy od 

ocen i krytyki ju¿ powsta³ych rozwi¹zañ oraz jej 
ci¹g³e aktywizowanie. Nie powinien jednak mieæ 
zbyt dominuj¹cej osobowości. - Zdarza siê, ¿e 
przywódca chce byæ na pierwszym planie. Jego 
zbyt du¿e ambicje w starciu z silnymi osobo-

wościami niektórych uczestników mog¹ obni¿yæ 
efektywnośæ sesji. Niedopuszczanie innych do 
g³osu, forsowanie swoich pomys³ów czy krytyka 
s¹ w stanie doprowadziæ nawet do jej niepowo-

dzenia, dlatego tak wa¿ny jest odpowiedni dobór 
moderatora – stwierdza Sylwia Anna Aleksan-

drow, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Superb PR.
Prowadz¹cy czuwa nad przebiegiem obu faz. 
Pierwsza sesja nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 
godzinê, gdy¿ po tym czasie znacznie spada 
kreatywnośæ grupy. Po przerwie, na tyle d³u-

giej, by nabraæ dystansu do wygenerowanych 
pomys³ów, ocenia siê i weryfikuje poszcze-

gólne rozwi¹zania, rozwa¿aj¹c zalety i wady 
ka¿dego z nich. Wykreślamy te pomys³y, które 
s¹ absolutnie nie do zrealizowania ze wzglê-

dów technicznych, finansowych, czasowych 
oraz pomys³y nie zwi¹zane z tematem burzy. 
Resztê mo¿na spokojnie przeanalizowaæ ju¿ 
poza sesj¹. 
Jak przekonuje na swoich stronach Jenny 
Schade z JRS Consulting: „Je¿eli nadasz 
odpowiednie ramy burzy mózgów, mo¿esz z 
³atwości¹ pokierowaæ grupê do tego, aby by³a 
produktywna i kreatywna”.

Magdalena Czarnecka 

Niektóre z odmian burzy mózgów (BM)

Technika „Philips 66” (buzzsession) - sześæ zespo-

³ów pracuje przez 6 minut w osobnych pomieszcze-

niach. Ka¿dy stara siê wygenerowaæ maksymaln¹ 
liczbê pomys³ów na wcześniej określony temat. Swoje 
rozwi¹zania ka¿da z grup przedstawia na wspólnej 
sesji oceniaj¹cej.

Technika 635 (brainwritting) – ka¿da z 6 osób tworz¹cych 
zespó³ dostaje czyst¹ kartkê, na której w ci¹gu 5 minut ma 
napisaæ trzy pomys³y rozwi¹zania danego problemu. Po up³y-

wie czasu formularz przekazywany jest do siedz¹cej obok 
osoby, która dopisuje kolejne trzy pomys³y. Przekazywanie 
formularza trwa a¿ do powrotu do osoby rozpoczynaj¹cej 
sesjê.

BM w krêgu - ró¿nica polega na tym, ¿e siedz¹cy w krêgu 
uczestnicy nie zg³aszaj¹ rozwi¹zañ spontanicznie, lecz podaj¹ 
je po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

BM z przerwami - sesja brainstormingowa jest podzielona 
na trzy piêciominutowe minisesje. W ten sposób uczestnicy 

myśl¹ nad problemem w trakcie d³ugich przerw, a w 
trakcie sesji podaj¹ tylko propozycje.

Sztafeta – rozwi¹zanie jest modyfikowane przez kolej-
nych cz³onków zespo³u zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Pierwsza z osób podaje rozwi¹zanie. Nastêpny 
uczestnik musi wykorzystaæ przynajmniej 50 proc. z 
pomys³u poprzednika. I tak do pe³nego obrotu.

Storyboarding - technika wynaleziona przypadkiem w 
zespole filmowym Walta Disneya. Po środku ściennej tablicy 
zapisuje siê g³ówny temat, do którego ka¿dy z uczestników 
dopisuje pokrewne zagadnienia. Co jakiś czas pomys³y te s¹ 
analizowane podczas sesji dyskusyjnych.

Nominal Group Technique (NGT) - uczestnicy anoni-
mowo spisuj¹ swoje pomys³y na kartkach. Moderator zbiera 
rozwi¹zania i ka¿de jest poddane g³osowaniu przez uczest-
ników. Nastêpnie grupa lub podgrupy przeprowadzaj¹ burzê 
mózgów odnośnie do pomys³ów z czo³ówki listy. Przyk³a-

dowo jedna grupa pracuje nad kolorem produktu, inna nad 
wielkości¹. Koñcowe rozwi¹zania s¹ ustalane wspólnie przez 
wszystkich uczestników.

„Profesjonalnie 

poprowadzona 

sesja burzy 

mózgów może 

zapewnić 

wygenerowanie 

nawet około 600 

pomysłów czy 

rozwiązań”
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