
                     

BUDOWAN IE ZESPOŁÓW  

-  STWÓRZ IDEALNY ZESPÓŁ  

 

„Gdzie wielu dowódców, tam bitwa przegrana”. 
- Samuel Adalberg 

OPIS SZKOLENIA  

Praca w zespole nabrała w ostatnich latach dużego znaczenia we wszystkich dziedzinach pracy grupowej. Zespoły 
towarzyszą nam na każdym kroku i stały się nieodzownym komponentem naszego życia prywatnego i zawodowego. 
Ale czy rzeczywiście wszystkie grupy pracują według zasad pracy zespołowej? 

 

CEL SZKOLENIA 

Celem warsztatów jest zdobycie nowych umiejętności w zakresie treningu umiejętności współpracy, budowania 

zespołu, skutecznej organizacji pracy zespołu, prezentacji uwarunkowań skutecznej współpracy, treningu 

umiejętności komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, konstruktywnego przezwyciężania 

sytuacji trudnych i konfliktowych, metod grupowego rozwiązywania problemów. Zapoznanie uczestników z 

zasadami budowania i przewodzenia zespołem. 

 

ADRESACI SZKOLENIA 

 

 liderzy zespołowi 

 kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania 

 całe działy w organizacji 

 

 

 



                     

KORZYŚCI:  

Uczestnicy nauczą się: 

 Umiejętności tworzenia i budowania mocnych zespołów 

 Rozumienia jakości pracy zespołowej 

 Wypracowania skutecznych zasad współpracy w zespole 

 Doskonalenia umiejętności komunikacji interpersonalnej 

 Poznają konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów 

METODOLOGIA 

W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, 

moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu z są 

symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.



                     

 

PROGRAM 2 DNI 

DZIEŃ 1 

Skuteczny zespół - budowanie zespołu 

 Po czym poznać, że grupa jest zespołem. 

 Fazy rozwoju grupy. 

 Cykle pracy zespołowej (inicjatywa, tworzenie alternatywnych rozwiązań, koordynacja, 

realizacja). 

 Generowanie skutecznych działań adekwatnych do fazy grupowej. 

Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów 

 Znaczenie wspólnoty celów, przepływu informacji, elastyczności, jasnych oczekiwań, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów dla efektywności zespołu 

Znaczenie komunikacji w procesie rozwoju zespołu i udzielanie informacji zwrotnych 

 Czym jest optymalna komunikacja w zespole 

 Czynniki utrudniające komunikację w zespole 

 W jaki sposób udzielać informacji zwrotnej aby okazała się ona czytelna, przejrzysta i nie 

spowodowała nadinterpretacji, a pełniła funkcję motywującą 

Style w komunikacji: 

 Rodzaje stylów w komunikowaniu się. 

 Rozpoznawanie stylów komunikacyjnych. 

 Sposoby komunikowania się z osobami przejawiającymi różne style gwarancją porozumienia 

Tworzenie informacji zwrotnej: 

 Model informacji zwrotnej  

 Ocenianie – wpływ na jasność przekazu. 

 Schemat rozmowy z feedbackiem. 

 

DZIEŃ 2 

 

Style zachowania, role grupowe i poczucie współodpowiedzialności 

 Role grupowe (naturalny lider, siewca idei, człowiek akcji, człowiek kontaktów, dusza 

zespołu, perfekcjonista, sędzia, praktyczny organizator) 

 Role grupowe związane z realizacją zadań (odkrywanie, wiązanie, porządkowanie, 

ponaglanie, udzielanie informacji, szukanie informacji, wyrażanie opinii, pytanie o opinię, 

delegowanie zadań) 

Skuteczne motywowanie i nastawienie na osiąganie celów 

 Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole, kreatywne metody rozwiązywania 

problemów 

 Wybrane zachowania utrudniające dobre funkcjonowanie zespołu (agresja, zależność, 

dominacja, blokowanie, szukanie uznania) 

 Rola burzy mózgów i otwartości w przezwyciężaniu problemów, metoda „6 kapeluszy 

 

 

 

 

 

 

 

 


