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I. Koncepcja teoretyczna 

W tym module będziemy rozmawiać o komunikacji w pracy zespołowej, ponieważ komunikacja 
odgrywa zasadniczą rolę dla dobrego rozwoju pracy zespołowej. Dlatego przez cały ten moduł 
będziemy pracować nad tym, czym jest praca zespołowa, jakie są jej cechy, czym różni się praca 
zespołowa od pracy grupowej, składowe pracy zespołowej i komunikacji w pracy zespołowej. 

Przede wszystkim zdefiniujmy czym jest praca zespołowa. 

Praca zespołowa to grupa osób, 2 lub więcej osób, które wspólnie wykorzystują swoje 
umiejętności, aby osiągnąć szereg celów lub celów, poprzez proces pracy, w którym wszyscy 
członkowie grupy są odpowiedzialni za ich dobry rozwój. 

Z tej definicji można wyodrębnić kilka elementów niezbędnych do dobrej pracy zespołowej: 

● Grupa ludzi: Oczywiście, aby móc wykonywać pracę zespołową, konieczne jest, aby co 
najmniej dwie osoby pracowały razem, gdzie każda z nich ma inne umiejętności, doświadczenia, 
osobowość i wykształcenie, a zatem połączenie tych różnych aspektów wpłynie na końcowy 
efekt pracy zespołu. 

● Ustal cele: Aby móc tworzyć pracę zespołową, konieczne jest, aby wszyscy członkowie 
zespołu wiedzieli, jakie są cele, które mają zostać osiągnięte z dwóch powodów, po pierwsze, 
aby wszyscy członkowie zespołu posiadali niezbędne umiejętności do wykonywania pracy, a po 
drugie, aby wszyscy członkowie zespołu pracowali zaangażowani i w tym samym kierunku. 

● Organizacja: Dobra praca zespołowa wymaga dobrej organizacji, aby wszyscy 
członkowie zespołu pracowali w skoordynowany, odpowiedzialny sposób i uzyskiwali jak 
najbardziej satysfakcjonujące wyniki. Wszyscy członkowie zespołu są odpowiedzialni za ogólny 
wynik pracy. 

● Rozdziel zadania: Jest to system organizacyjny najczęściej używany przez firmy, 
ponieważ system ten pozwala każdemu członkowi zespołu przejąć zadania, do których jest 
najlepiej przygotowany. Nie oznacza to jednak, że każdy pracuje w odosobnieniu, ale że, jak 
wspomniano powyżej, wszyscy członkowie są odpowiedzialni za wynik końcowy, a więc każdy 
członek jest odpowiedzialny za dobry rozwój swoich zadań i zadań pozostałych członków. 

● Komunikacja: w każdej interakcji między dwojgiem ludzi komunikacja odgrywa 
zasadniczą rolę, więc znaczenie dobrej komunikacji w pracy zespołowej nie wymaga wyjaśnienia, 
wystarczy wspomnieć, że konieczne jest jasne ustalenie, jakie są kanały komunikacji między 
różnymi członkami zespołu. 
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II. Charakterystyka pracy zespołowej 

Jak widzieliśmy wcześniej, w pracy zespołowej niezbędny jest udział i współpraca wszystkich 
członków zespołu, aby wykonać dobrą pracę, a ponieważ każda osoba ma inny charakter, nawyki 
i sposób bycia, ważne jest, aby stworzyć dobrą atmosfera pracy wśród różnych członków 
zespołu. Dlatego praca zespołowa powinna mieć m.in. następujące cechy: 

Atmosfera współpracy 

Dobra atmosfera jest niezbędna w każdym rodzaju pracy, dlatego jest tym ważniejsza, gdy 
wymagana jest praca w zespole z innymi ludźmi. Dlatego wśród członków zespołu musi panować 
szacunek, zarówno dla innych członków zespołu, jak i dla pracy wykonywanej przez innych,  
a także chęć pomocy innym członkom zespołu. 

Zaangażowanie 

W związku z powyższym ważne jest, aby cały zespół dążył do tych samych celów i z takim samym 
zaangażowaniem, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Nie oznacza to, że członkowie nie mogą 
mieć różnych pomysłów i muszą robić tylko to, co wskazuje lider, ale że po uzgodnieniu działań 
i zadań do wykonania cały zespół pracuje jako jedna osoba. 

Udział 

Wszyscy członkowie zespołu mają pewne zadania do wykonania indywidualnie, ale celem pracy 
zespołowej jest zaangażowanie wszystkich członków w ogólny rozwój pracy, poszukiwanie 
rozwiązań pojawiających się problemów lub po prostu pomaganie kolegom w cięższych lub 
dłuższych zadaniach. Krótko mówiąc, aby członkowie zespołu chętnie pomagali i wyrażali swoje 
opinie, aby usprawnić pracę, tak aby odpowiedzialność za pracę była równo dzielona między 
wszystkich, a hierarchia była tylko aspektem organizacyjnym. 

Różnorodność i kreatywność 

Ponieważ każdy człowiek jest inny, ma inne umiejętności i sposoby myślenia, kreatywność  
i różnorodność pomysłów powinny być podstawowym elementem pracy zespołowej. W tym celu 
należy zezwolić na swobodne wyrażanie pomysłów i opinii z różnych punktów widzenia, jako 
konsekwencja różnych osobowości członków zespołu, co zachęca i sprzyja kreatywności  
oraz zdolności do generowania inteligentnych rozwiązań. 

Uznanie 

Wszyscy członkowie zespołu są ważni dla dobrego rozwoju pracy i dlatego wymagają uznania, 
na jakie zasługują, nie tylko ze strony lidera zespołu, który będzie zajmował tę pozycję bardziej 
ze względów organizacyjnych niż dla poczucia wyższości, ale od wszystkich członków zespołu. 
Oznacza to, że to sami członkowie zespołu muszą na bieżąco doceniać dobrą pracę swoich 
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współpracowników, aby mogli się odnieść i poprawić efektywność pracy, co generuje cykl 
ciągłego doskonalenia i inspiracji dla wszystkich członków zespołu . 

Dobre przywództwo 

W większości pracy zespołowej istnienie lidera wynika po prostu z organizacyjnych aspektów 
zespołu, ponieważ wszyscy członkowie zespołu dzielą odpowiedzialność za pracę. Lider musi 
jednak zawsze być przykładem postępowania i pracy dla swoich współpracowników, więc musi 
zawsze być na czas, szanować zasady, doceniać pracę swoich kolegów, być zaangażowanym w 
pracę i zachęcać do udziału pozostałych kolegów. To, że praca zespołowa ma dobrego lidera, 
inspiruje resztę zespołu do doskonalenia się i uczestniczenia w pracy. 

Dobra komunikacja 

Jak już wspomniano, komunikacja jest niezbędna w pracy zespołowej, ponieważ dobra 
komunikacja sprzyja wymianie pomysłów w zespole, dzieleniu się opiniami i doświadczeniami, 
szukaniu pomocy i znajdowaniu rozwiązań. Ponadto otwarta komunikacja sprzyja dobremu 
rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się w zespole, promuje dialog i dobre usposobienie 
wszystkich członków. 

 

 

a. Praca zespołowa VS Grupy robocze 

To normalne, że ludzie mówią o pracy zespołowej i grupach roboczych tak, jakby były tym 
samym. Jednak chociaż są to podobne terminy, istnieje wiele różnic między tymi dwoma 
terminami, a dokładniej w odniesieniu do wyników, które oferuje każdy z nich. Dlatego poniżej 
zobaczymy, jakie są różnice między pracą zespołową a grupą roboczą. 

Grupa robocza składa się z zestawu ludzi, którzy zebrali się razem, aby osiągnąć określone cele, 
więc każdy członek pracuje indywidualnie, aby osiągnąć swoje cele i tylko współdziała z resztą 
grupy w celu dzielenia się informacjami. 

Z drugiej strony praca zespołowa, jak wspomniano powyżej, skupia zespół ludzi, aby osiągnąć 
wspólny cel, dla którego, choć zadania są podzielone, wszyscy członkowie są zaangażowani w 
całościowy wynik pracy. 

Aby lepiej zaobserwować różnice między tymi dwoma terminami, przedstawiono poniższą 
tabelę: 
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Grupa robocza Praca zespołowa 

Członkowie grupy pracują indywidualnie, aby 
osiągnąć swoje cele. 

Członkowie zespołu pracują indywidualnie, 
ale też dbają o swoją pracę nawzajem, aby 
wspólnie realizować swoje cele szczegółowe  
i wspólny cel. 

Istnieje sztywna i niezmienna hierarchia. Hierarchię tworzą tylko kwestie 
organizacyjne, ponieważ odpowiedzialność 
za pracę ponoszą wszyscy członkowie. 

Członkowie mają podobne umiejętności  
i cechy, więc wszyscy wykonują ten sam 
rodzaj pracy. 

Członkowie mają różne umiejętności, które 
uzupełniają się z resztą zespołu, co pozwala 
im pracować na różnych stanowiskach. 

Członkowie skupiają się na swoich 
indywidualnych zadaniach. 

Członkowie pracują nad swoimi 
indywidualnymi zadaniami i pomagają innym 
swoim kolegom poprawić ogólną jakość 
wyniku. 

Efektem pracy jest suma poszczególnych 
zadań. 

Efekt pracy jest konsekwencją zbiorowej 
pracy wszystkich członków zespołu. 

Członkowie nie mają zdania, po prostu robią 
to, co im każą. 

Członkowie wyrażają swoją opinię, 
przedstawiają swój punkt widzenia i szukają 
rozwiązań usprawniających pracę. 

Komunikacja istnieje tylko między członkami 
grupy a liderem, ale nie między samymi 
członkami grupy. 

Istnieją otwarte kanały komunikacji, dzięki 
którym wszyscy członkowie zespołu mogą być 
w stałym kontakcie. 

 

b. Zalety i wady pracy zespołowej 

Jak widzieliśmy, istnieją znaczne różnice między pracą zespołową a grupami roboczymi.  
W konsekwencji wyjaśnione zostaną zalety i wady zespołów roboczych, zarówno na poziomie 
indywidualnym, jak i dla firmy. 

Zalety pracy zespołowej  

Indywidualny: 

● Generuje w osobie poczucie przynależności do zespołu i do firmy, co sprzyja 
zaangażowaniu i motywacji do pracy. 
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● Zmniejsza stres w człowieku, ponieważ praca i odpowiedzialność są wspólne dla całego 
zespołu. 

● Zwiększa indywidualną naukę w wyniku dzielenia się wiedzą, doświadczeniami  
i umiejętnościami z innymi ludźmi. 

● Zwiększona kreatywność, ponieważ pomysły i opinie są prezentowane z różnych 
punktów widzenia. 

● Większa socjalizacja z rówieśnikami, ponieważ muszą interweniować i uczestniczyć  
w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju projektu, co generuje relacje równości, 
przyjaźni i współpracy. 

● Rozwija swoje umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne w wyniku socjalizacji  
z rówieśnikami. 

● Jego praca jest doceniana przez rówieśników i liderów, zarówno pod względem 
moralnym, jak i ekonomicznym. 

 

Firma: 

● Wzrost produktywności jest konsekwencją konsensusu podejmowania decyzji, co 
sprzyja większej ilości pracy i poprawia jej wydajność. 

● Większe zaangażowanie ludzi w firmę w wyniku zachęcenia wszystkich członków zespołu 
do wyrażenia swojej opinii i udziału w podejmowaniu decyzji. 

● Promuje ducha towarzystwa i pracy zespołowej poprzez szacunek dla opinii innych  
i wspólną pracę. 

● Większa elastyczność pracowników, ponieważ uzupełniają się na różne sposoby  
i doskonalą swoje umiejętności pracując w zespołach. 

● Tworzenie bardziej złożonych projektów, ponieważ w pracy zespołowej pracują 
pracownicy o zróżnicowanych umiejętnościach, co pozwala im uzupełniać swoje umiejętności  
w radzeniu sobie z bardziej złożonymi lub trudnymi sytuacjami. 

● Sprzyja przepływowi informacji między pracownikami, co sprzyja oryginalności, 
usprawnia podejmowanie decyzji i skutkuje bardziej satysfakcjonującymi wynikami. 
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Wady pracy zespołowej: 

Tutaj wady dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i firmy w ten sam sposób: 

● Brak przygotowania ze strony jednego lub więcej członków zespołu może prowadzić  
do nieporozumień w pracy zespołowej, obniżenia wydajności pracy i poczucia braku 
profesjonalizmu w zarządzaniu firmą. 

● Błędy w przepływie informacji w wyniku nieuczestniczenia jednego lub więcej członków 
zespołu roboczego w podejmowaniu decyzji lub niewyrażania swoich opinii z obawy  
przed krytyką, co utrudnia kreatywność i dobry rozwój pracy. 

● Nieporozumienia w zespole roboczym spowodowane obecnością przeciwstawnych 
osobowości lub nieporozumień między współpracownikami. 

● Pojawienie się konfliktów między kolegami z powodu słabszych wyników członka 
zespołu lub posiadania odmiennych opinii. 

● Jest to bardzo czasochłonne, ponieważ wymaga odpowiedniego czasu na podjęcie 
decyzji, aby każdy mógł swobodnie wyrażać swoje opinie i punkty widzenia. 

● Członkowie zespołu mogą nie rozpoznawać swoich indywidualnych błędów i nie brać 
odpowiedzialności za błąd, twierdząc, że członkowie zespołu dzielą odpowiedzialność za pracę, 
co może prowadzić do konfliktu w zespole. 

● Brak organizacji w wyniku braku jasnej hierarchii oraz obecności konkretnych  
i wspólnych celów. 

 

c) Dlaczego warto korzystać z pracy zespołowej? 

Teraz, gdy już znasz zalety i wady pracy zespołowej, możesz się zastanawiać, czy naprawdę 
wskazane jest używanie sprzętu roboczego pomimo jego wad. 

Odpowiedź brzmi tak, ponieważ korzyści zarówno dla jednostki, jak i firmy z dobrze 
funkcjonującego zespołu są znacznie większe niż korzyści z pracy indywidualnej, więc naprawdę 
warto podejmować ryzyko w pracy zespołowej pomimo wad. 

Nawet jeśli pojawią się wady, czy to z powodu konfliktów, czy słabych wyników, można je 
rozwiązać za pomocą technik, które zachęcają do pracy zespołowej i poprawiają komunikację 
między członkami zespołu. 
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III. Kroki do stworzenia efektywnego zespołu 

Teraz wiesz, czym jest praca zespołowa i jakie są korzyści osobiste i biznesowe ze współpracy. 

Dlatego poniżej znajdziesz kroki, które należy wykonać, aby poprawić jedność i produktywność 
swojego zespołu, aby był wydajny. 

Kroki mające na celu ulepszenie swojego zespołu to: 

Oceń integrację w zespole 

Dla dobrego rozwoju pracy zespołowej niezbędny jest dobry klimat zaufania i szacunku  
dla wszystkich współpracowników, w którym każdy może swobodnie wyrażać swoje opinie  
i doświadczenia, bez obawy o krytykę lub dyskryminację. 

Dlatego konieczna będzie ocena relacji między członkami zespołu, rozpoznanie ewentualnych 
konfliktów, nieporozumień lub problemów socjalizacyjnych wśród kolegów, w celu 
zidentyfikowania członków mniej zintegrowanych w zespole, rozmowy z nimi i szukanie 
rozwiązania zwiększające ich integrację w zespole. 

Weź udział w zajęciach grupowych 

Spójność zespołu jest bardzo ważna, jak wspomnieliśmy wcześniej, a najlepszym sposobem  
na osiągnięcie tego jest grupowe zajęcia rekreacyjne. Te grupowe zajęcia ułatwiają tworzenie 
dobrych relacji między współpracownikami, lepsze poznanie innych członków zespołu  
oraz usprawniają komunikację między pracownikami. 

Jednak aby te działania były naprawdę skuteczne, należy je wykonywać regularnie,  
a nie okazjonalnie lub wyjątkowo. Ponadto po każdej czynności należy ocenić stopień 
zadowolenia pracowników, aby kolejne czynności były lepsze. 

Nagradzająca praca w grupie 

Wcześniej mówiliśmy o tym, jak ważne jest docenianie indywidualnej pracy w zespole przez 
współpracowników i lidera. Jednak, aby poprawić spójność zespołu, konieczne jest uznanie 
pracy w grupie i jej nagradzanie. W ten sposób możliwe jest podniesienie motywacji zespołu, 
zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym, co sprzyja integracji i zaangażowaniu 
zespołu. 

Rozważ kontekst swojego zespołu 

Każdy ma sytuacje lub problemy, które go dotyczą, czy to na poziomie osobistym, zawodowym, 
adaptacyjnym, komunikacyjnym lub socjalizacyjnym, a także wiele innych problemów, które 
mogą powodować rozproszenie uwagi w pracy. 
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Z tego powodu ważne jest, aby wiedzieć, jaka jest sytuacja każdego członka zespołu, wiedzieć, 
co go niepokoi, aby zobaczyć, czy ta sytuacja odciąga ich od pracy i szukać rozwiązań, aby 
nauczyć się skupiać na swojej pracy. pracy i, jeśli to możliwe, w ich szczególnej sytuacji, co będzie 
również wzmacniać relacje i zaufanie między Tobą a Twoimi współpracownikami. 

Słuchać 

Podkreślono, że w pracy zespołowej członkowie zespołu powinni współpracować i wyrażać 
swoje opinie i poglądy. Dlatego ważne jest, aby członkowie grupy czuli się wysłuchani, do czego 
bardzo wygodnie jest korzystać z aktywnego słuchania, w przeciwnym razie przestaną wyrażać 
swoje zdanie, ponieważ czują się niedoceniani. 

Są to główne kroki, aby Twoja praca zespołowa była bardziej zjednoczona, a przez to bardziej 
wydajna i produktywna, to znaczy Twój zespół będzie składał się z ludzi zaangażowanych w pracę 
i zespołu, więc pozostaną razem do końca projektu, jego członkowie są zmotywowani i czują się 
ważni, a kanały komunikacji są dobre, zwykle dzięki regułom zachowania ustalonym wspólnie 
przez sam zespół. 

 

a. Role zespołowe 

W zespole są ludzie o różnych osobowościach i umiejętnościach, co w naturalny sposób zachęci 
każdego członka do przyjęcia odrębnej roli w zespole. 

Według Stephena P. Robbinsa, autora książki „Zachowania organizacyjne”, w każdym zespole 
jest kilka ról: 

● Integrator lub moderator to ten, który pełni rolę naturalnego lidera, ponieważ 
odpowiada za koordynację pozostałych członków zespołu, a także promowanie integracji 
każdego z członków zespołu w zespole. 

● Kreator, to członek, który proponuje najbardziej oryginalne i innowacyjne pomysły  
i rozwiązania oraz sposób ich realizacji. 

● Doradca, to ten, który służy radą, promuje poszukiwanie informacji oraz kieruje 
współpracownikami w zakresie zbierania informacji i ich udostępniania. 

● Obrońca, to kolega, który dba o to, aby zespołowi nie zagrażały niebezpieczeństwa 
spoza zespołu, jednocześnie walcząc z osobami spoza zespołu, aby uzyskać jak najlepsze dla 
zespołu. 

● Kontroler to osoba w zespole, która przygląda się szczegółom i dba o przestrzeganie 
zasad. 
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● Współpracownik, to członek zespołu, który pomaga zespołowi, a zwłaszcza liderowi, 
oddelegowując i wspierając pracę kolegów, skupiając ich na wspólnym celu. 

● Organizator to kolega, który rozdziela i organizuje pozostałych członków zespołu, aby 
nadać zespołowi strukturę i poprawić jego produktywność. 

● Promotor, to członek zespołu, który po wybraniu pomysłu do opracowania jest tym, 
któremu najbardziej zależy na dokończeniu pomysłu do końca. 

 

b. Cechy, które musi posiadać dana osoba, aby pracować w zespole 

Chociaż praca zespołowa to świetny sposób na pracę, nie każdy jest gotowy do pracy zespołowej. 
Ci sami ludzie mogą być świetnymi indywidualnymi pracownikami, ale jeśli chodzi o pracę 
zespołową z innymi osobami, gubią się, izolują i starają się robić wszystko samodzielnie, co 
generuje nieufność w zespole i sprawia, że nie działa tak, jak jest. powinien. 

Z tego powodu teraz przedstawimy cechy, które członkowie zespołu muszą posiadać  
lub nad którymi trzeba pracować, aby być produktywnym członkiem pracy zespołowej: 

● Elastyczność i adaptacja. Zespoły robocze to zmieniające się środowisko, w którym 
organizacja, jak i sama metoda pracy, mogą się zmieniać w każdej chwili, dlatego konieczne jest 
bycie osobą zdolną do adaptacji do nowych sytuacji i elastyczność w zmianie sposobu pracy. 

● Komunikator. W całym temacie wspomniano, że istotnym aspektem pracy zespołowej 
jest komunikacja, dlatego członkowie zespołu muszą posiadać umiejętności komunikacyjne, aby 
wyrażać swoje opinie, uczucia, pomysły i punkty widzenia, a także nawiązywać kontakty 
towarzyskie z kolegami. 

● Umiejętność słuchania. Słuchanie członków zespołu jest jednym z kluczy do stworzenia 
spójnego i wydajnego zespołu. 

● Przyjmowanie krytyki. W pracy zespołowej wszyscy członkowie wyrażają swoją opinię, 
w tym członkowie zespołu konstruktywnie krytykują innych kolegów, dlatego ważne jest, aby 
członkowie zespołu wiedzieli, jak przyjąć krytykę i wykorzystać ją do poprawy. 

● Współpraca. Praca w zespole to nie rywalizacja, dążenie do bycia najlepszym w zespole, 
ale dążenie do sukcesu zespołu, który współpracuje z kolegami, aby wykonywać jak najlepszą 
pracę. 

● Zaangażowanie i odpowiedzialność. Za efekt końcowy odpowiadają wszyscy 
członkowie zespołu, ale dodatkowo każdy członek musi odpowiadać za swoją indywidualną 
pracę, zarówno sukcesy, jak i porażki. 
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IV. Techniki usprawniające komunikację w pracy zespołowej 

Komunikacja jest jednym z filarów pracy zespołowej, dlatego bardzo ważna jest praca  
nad komunikacją i dialogiem między członkami zespołu. 

Ale najpierw zostaną określone podstawowe wymagania ułatwiające dialog w zespole: 

● Znać nasze pomysły, wiedzieć czego chcesz, ale bez przyjmowania ekstremizmów  
czy statycznych opinii. 

● Uważać kolegów za równych sobie, ludzi z własnymi myślami, które mogą być równie 
ważne jak twoje pomysły, co sprzyja dobrej debacie. 

● Członek zespołu, który pełni rolę mediatora, to znaczy rozumie znaczenie dialogu, jest 
odpowiedzialny za zapraszanie i zachęcanie członków zespołu do udziału w procesie 
podejmowania decyzji oraz unikanie przyjmowania przez członków zespołu ról („Nie mogę „, 
„krytyk”, „ofiara”…), które utrudniają dialog i komunikację w zespole. 

Po spełnieniu podstawowych wymagań dotyczących komunikacji można wdrożyć techniki lub 
strategie, aby poprawić lub po prostu zachęcić do komunikacji w zespole. Niektóre z najczęściej 
używanych lub popularnych technik to: 

Burza mózgów 

Jest to jedna z najbardziej znanych i najpopularniejszych technik do tego stopnia, że wyprzedziła 
nawet świat pracy, ponieważ jest stosowana w sektorze edukacji, a nawet w codziennym życiu 
ludzi. 

Technika polega na tym, że lider przedstawia temat do pracy lub problem i prosi członków 
zespołu o swobodne przedstawienie swoich pomysłów na wykonanie pracy lub rozwiązanie 
problemu. 

Dlatego członkowie zespołu mogą wyrażać swoje pomysły, zarówno poważne, jak i nie, to znaczy 
wyrażają wszystko, co myślą, ponieważ wszystkie te pomysły sprzyjają kreatywności grupy,  
a także sprzyjają pojawianiu się innowacyjnych i niewyobrażalnych na początku pomysłów . 

Grupa dyskusyjna 

Ta technika jest wykonywana w małych grupach, z których każda koordynowana jest przez 
członka. Koordynator grupy szczegółowo przedstawia grupie temat lub problem. Gdy grupa 
zdobędzie wszystkie niezbędne informacje, może rozpocząć dyskusję na temat najlepszego 
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rozwiązania problemu. W trakcie tego procesu facylitator może robić przerwy, aby podsumować 
przedstawione pomysły i skierować je w stronę rozwiązania problemu. 

Na zakończenie dyskusji następuje podsumowanie procesu, przedstawione pomysły  
i wyciągnięte wnioski oraz określona decyzja podjęta w odniesieniu do przedstawionego 
zagadnienia lub problemu. 

Sześć kapeluszy 

Ta technika zachęca do myślenia lateralnego w zespole, prowadząc do powstawania 
oryginalnych i innowacyjnych pomysłów. 

Technika polega na rozwiązywaniu problemów lub podejmowaniu decyzji z różnych punktów 
widzenia, gdzie każdy kapelusz jest innym punktem widzenia. 

Czapki są ułożone w kolory, więc osoba z niebieską czapką będzie moderatorem grupy, która 
kieruje i koordynuje pozostałe czapki. 

Biały kapelusz będzie osobą, która zajmuje neutralną i obiektywną pozycję, osobą, która skupi 
się na wyszukiwaniu i ujawnianiu rzetelnych informacji i faktów, a także wykrywaniu braku 
ważnych informacji. 

Czerwony kapelusz to osoba, która reprezentuje najgłębsze emocje i uczucia. Ta osoba jest 
odpowiedzialna za wyrażanie   opinii w oparciu o emocje, a także  życzenia. Z tych powodów 
osoba ta ograniczyła swoje interwencje do trzydziestu sekund, ponieważ jej wkład musi być 
bardziej emocjonalny niż racjonalny. 

Czarny kapelusz to członek grupy, który poprzez logikę musi skupić się na podkreślaniu 
niebezpieczeństw, słabości, przeszkód i zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji. Te „negatywne” wkłady nie mają na celu konfrontacji, ale raczej mają na 
celu poprawę przedstawianych pomysłów, a nie ich blokowanie. 

Żółty kapelusz to osoba, której misja jest przeciwna do czarnego kapelusza, ponieważ żółty 
kapelusz musi szukać, z logiki, prawdziwych możliwości zaistniałych sytuacji, to znaczy 
odpowiada za podanie pozytywnych argumentów za pomysłem, ale zawsze z perspektywy 
analitycznej. 

Zielony kapelusz to osoba, która korzysta z myślenia lateralnego lub rozbieżnego, aby oferować 
kreatywne pomysły i podejmować ryzyko, proponując alternatywy dla trudności stwarzanych 
przez czarny kapelusz. 


