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MODUŁ:  PRZYWÓDZTWO 

TEMAT 1:  INTELIGENCJA SPOŁECZNA I EMOCJONALNA  

MANUAL TRENERA   

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUT 

  

 

Czas Spis treści Jak 
5' Wprowadzenie do szkolenia 

Trener przedstawi siebie i temat Inteligencji Społecznej i Emocjonalnej. 
Poprosi również każdego z uczestników o przedstawienie się w kilku 
zdaniach. 

Częścią mowy otwierającej może być wspomnienie o tych zasadach: Jako 
kierownik projektu musisz kontrolować i zarządzać nie tylko procesami 
technicznymi, ale także atmosferą emocjonalną swojego zespołu. Kiedy 
ludzie pracują razem w stresie i pod presją terminów, jak w przypadku 
międzynarodowego projektu, EQ jest kluczowym czynnikiem dla 
skutecznego lidera. 

W ciągu najbliższych dwóch godzin poznasz proste, ale jakże ważne 
narzędzia i techniki Inteligencji Społecznej i Emocjonalnej, które mogą być 
wykorzystane przez Ciebie bezpośrednio lub wśród członków Twojego 
zespołu zarządzającego projektem.  
Techniki te pomogą Ci zrozumieć siebie z punktu widzenia społecznego  
i emocjonalnego zarówno Ciebie, jak i innych. Co więcej, zrozumiesz swoje 
mocne i słabe strony swojego aktualnego poziomu EQ. 

● Trener wyjaśni cel tej 
sesji. 

● Trener wyjaśni temat 
Inteligencji Społecznej 
i Emocjonalnej.  

● Trener wyświetli spis 
treści. 

 

20' Temat Prezentacja 

Przed rozpoczęciem prezentacji Power Point na dany temat, 
przeprowadzimy małe ćwiczenie dla uczestników - Q&A. Zadaj uczestnikom 
następujące pytania: 

1. Czym jest Inteligencja Społeczna i Emocjonalna? 

2. Jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy Inteligencją Emocjonalną 
a Społeczną? 

● Dyskusja - pytania  
i odpowiedzi w 
grupach. 

● Grupowanie 
odpowiedzi  
i zapisywanie ich na 
flipchartach, 
a następnie 
prezentowanie przed 
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3. Dlaczego są one ważne? 

4. Na jakie konkretne pytania oprócz tych trzech chciałbyś, aby to 
szkolenie odpowiedziało?  

Pytania te zostaną również zamieszczone w podręcznikach dla Uczestników 
na stronach nr 5 - 6. (wraz z prezentacjami odpowiedzi). 

Prowadzący rozdaje każdej grupie flip-charty i markery. Poprosi je  
o zapisanie swoich odpowiedzi na tablicy, a następnie wykorzystanie jej  
do prezentacji. Po zakończeniu dyskusji poprosi jednego reprezentanta 
z każdej grupy o przedstawienie odpowiedzi swojego zespołu na forum 
(10'). 

Po tej części odbędzie się krótka prezentacja na ten temat (10'). 

plenum. 
● Podręcznik uczestnika. 
● Prezentacja. 

 

30' Test EQ - Model mieszany D. Golemana 

Przed rozpoczęciem, rozdaj każdemu uczestnikowi zwykły test. W tym 
ćwiczeniu uczestnicy poznają swoje zdolności EQ za pomocą testu EQ 
opartego na podejściu D. Golemana. Szczegółowa metodologia Modelu 
Mieszanego jest również wyjaśniona w podręczniku uczestnika na stronach 
nr. 7. Następnie wykonaj poniższe kroki, aby wypełnić test: 

1. Wyjaśnij i przedstaw metodologię testu / 5 wymiarów EQ Golemana 
(5').  

2. Następnie pozwól uczestnikom wykonać test samodzielnie (10'). 
Przedtem udziel uczestnikom również instrukcji. 

3. Wyjaśnij i pozwól uczestnikom zinterpretować, przeanalizować i 
zapisać wyniki testu (5'). 

4. Przedyskutujcie w grupie swoje wyniki, mocne i słabe strony 
dotyczące wyników testu (10'). 

● Ćwiczenia nr. 1. 
przekazane 
uczestnikom przez 
trenera (Test EQ). 

● Podręcznik uczestnika. 
● Prezentacja.  
● Dyskusja. 

 

20' Koło uczuć - Zrozum swoje emocje 

Celem tego narzędzia jest wyszkolenie ludzi do bycia bardziej 
szczegółowymi w opisywaniu swoich uczuć. Ćwiczenie może pomóc 
uczestnikom nauczyć się identyfikować lub rozpoznawać swoje emocje  
z większą dokładnością. 

Przed rozpoczęciem zaprezentuj uczestnikom pierwszą 
umiejętność/kompetencję modelu mieszanego EQ Golemana. Pierwszą 
umiejętnością EQ jest znajomość własnych emocji - Samoświadomość 
Emocjonalna. Zostanie to przećwiczone poprzez ćwiczenie Koła Uczuć. 
Szczegóły dotyczące tej umiejętności i techniki opisane są również  
w podręczniku uczestnika na stronie nr. 8.  

● Ćwiczenie nr. 2. 
przekazane przez 
trenera uczestnikom 
(Koło uczuć). 

● Podręcznik uczestnika. 
● Prezentacja.  
● Dyskusja. 
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1. Rozdaj uczestnikom ćwiczenie Koło uczuć. Koło organizuje 72 
uczucia w formie wykresu kołowego i dzieli je na 6 grup: smutne, 
wściekłe, przestraszone, radosne, silne i spokojne. 

1. Wyjaśnij na prezentacji, jak i kiedy używać tego narzędzia oraz jakie 
są jego cele i korzyści (5') i opowiedz więcej o logice użycia koła. 

2. Koło może być użyteczne w identyfikacji konkretnych uczuć  
i emocji, których doświadczamy w danym momencie, tak aby 
można było się nimi zająć i je rozwiązać. Na przykład, jeśli uczestnik 
doświadcza ogólnego smutku, może użyć zewnętrznych pasm koła, 
aby dowiedzieć się, jaki konkretnie rodzaj smutku może odczuwać. 
Na przykład, może to, czego naprawdę doświadcza, to poczucie 
bycia ignorowanym. Zauważ, że może być również odwrotnie. Na 
przykład, używając koła uczestnik może zdać sobie sprawę, że 
poczucie nieadekwatności może być zakorzenione w odrzuceniu  
lub strachu na głębszym poziomie. 

3. Istnieją 3 poziomy refleksji emocjonalnej oparte na Kole Uczuć:  

a. Bezpośrednia refleksja w chwili obecnej: Uczestnicy mogą 
użyć koła do zbadania emocji, które odczuwają w danym 
momencie w ciągu dnia. Podaj uczestnikom następujący 
przykład: Po miłej rozmowie z kimś, zauważasz ogólne 
uczucie radości. Używając koła możesz zadać sobie pytanie: 
Jakiego rodzaju radości doświadczam w tej chwili? Czy to 
uczucie można najlepiej opisać jako podekscytowanie, 
kreatywność, wesołość, itp. 

b. Codzienna refleksja: Poleć uczestnikom, pod koniec dnia, 
aby poświęcili chwilę na kontemplację i spojrzenie na koło. 
Daj im ten przykład, zapytaj siebie:  Czego dziś 
doświadczyłeś? Może w którymś momencie dnia poczułeś 
się winny. Kiedy znajdziesz "poczucie winy" na środkowym 
pasie koła, możesz zobaczyć, że związane z nim uczucie 
podstawowe (bliżej środka) to "smutek", a bardziej 
szczegółowe, zniuansowane uczucie (na pasie 
zewnętrznym) to "wyrzuty sumienia". 

c. Refleksja długoterminowa: Koło może być również 
wykorzystane do zbadania głębszych i długoterminowych 
emocji, które mogą mieć wpływ na uczestników. Daj im taki 
przykład: Może czułeś się przestraszony przez ostatnie kilka 
miesięcy, od czasu, gdy aplikowałeś do nowych projektów i 
nadal nie wiesz, jakie będą wyniki i w jakim kierunku 
pójdziesz ty i twój zespół. Przechodząc do głównego uczucia 
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"przestraszony" na wewnętrznym paśmie koła, możesz 
spojrzeć na dwa zewnętrzne pasma dla uczuć związanych  
z "przestraszony", aby spróbować odsłonić bardziej 
szczegółowe, zniuansowane emocje, których doświadczasz. 
Możesz dojść do wniosku, że bardziej konkretnie czujesz się 
odrzucony i niepewny. To może być ważny wgląd, który 
może pomóc Ci podjąć konkretne działania w kierunku 
pożądanego celu. 

4. Po szczegółowym wyjaśnieniu tego narzędzia, pozwól uczestnikom 
odzwierciedlić ich obecne uczucia w oparciu o Koło Uczuć (5'). 

5. Przeprowadź dyskusję w grupie na temat świadomości emocji w 
sobie (10'). 

25' Mapa empatii 

To konkretne narzędzie pomaga zespołom rozwijać głębokie, wspólne 
zrozumienie i empatię dla innych ludzi.  

Przed rozpoczęciem pracy z Mapą Empatii, trener przekaże uczestnikom 
krótkie wprowadzenie do tematu i samego narzędzia z prezentacji (10'). 
Uczestnicy będą mieli to narzędzie opisane również w podręczniku 
uczestnika na stronie 9. 

Zrób to ćwiczenie w grupie (10'). Trener rozdaje każdej grupie flip-charty i 
markery. Poprosi je o zapisanie swoich odpowiedzi na Mapie Empatii, a 
następnie wykorzystanie jej podczas prezentacji. 

Przyglądając się bliżej Mapie Empatii, niech grupy wykonają poniższe kroki: 

1. Na środku Mapy narysuj lub użyj zdjęcia OSOBY, którą badasz i 
dodaj fikcyjne imię. Podczas tworzenia persony zadaj/odpowiedz na 
następujące pytania:  
- Kim jest osoba, którą chcemy zrozumieć?  
- Jaka jest sytuacja, w której ona/on się znajduje?  
- Jaka jest jej/jego rola w tej sytuacji? 

2. Następnie zacznij od obszaru ZOBACZ i pozwól uczestnikom 
odpowiedzieć na następujące pytania:  
- Co widzi dana osoba?  
- Co widzi, że inni mówią i robią?  
- Co ogląda i czyta? 

3. Kontynuując pracę w obszarze DO i SAY, znajdź odpowiedzi na te 
pytania: 
 
- Co ona/on robi dzisiaj?  

● Ćwiczenie nr. 3. 
przekazane 
uczestnikom przez 
trenera (Mapa 
Empatii). 

● Grupowanie 
odpowiedzi i 
zapisywanie ich na 
flipchartach, a 
następnie 
prezentowanie przed 
plenum. 

● Podręcznik uczestnika. 
● Prezentacja. 
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- Co możemy sobie wyobrazić, że ona/on robi?  
- Jakie zachowania zaobserwowaliśmy?  
- Co słyszeliśmy, że ona/on mówi?  
- Co możemy sobie wyobrazić, że ona/on mówi?  

4. Kontynuuj pracę z kwadrantem SŁUCHAJ i odpowiedz na poniższe 
pytania:  
- Co słyszy, jak mówią inni?  
- Co słyszy od przyjaciół? 
- Co słyszy od kolegów?  
- Co słyszy z "drugiej ręki"? 

5. Zakończ ćwiczenie tym, jak i co dana osoba MYŚLI i CZUJE. To jest 
ten etap ćwiczenia, w którym uczestnicy wchodzą w "buty drugiej 
osoby" i w ten sposób ćwiczą prawdziwą empatię. Muszą wziąć pod 
uwagę wszystkie poprzednie odpowiedzi i elementy tej Mapy. 
Muszą również odpowiedzieć na następujące pytania:  
- Jakie są jej/jego pragnienia, potrzeby, nadzieje i marzenia (Gain)? 
- Jakie są jej/jego obawy, frustracje i lęki (Ból)?  
- Jakie inne myśli i uczucia mogą motywować jej/jego zachowanie? 

6. Następnie pozwól uczestnikom cofnąć się o krok i spojrzeć na Mapę 
jako całość. Zapytaj ich:  
- Jakie spostrzeżenia lub wnioski można wyciągnąć z tego, co 
zapisaliście?  
- Co wydaje się nowe lub zaskakujące?  
- Czy istnieją sprzeczności lub rozbieżności w obrębie kwadrantów 
lub pomiędzy nimi? Jakie nieoczekiwane wzorce się pojawiają? 

Po zakończeniu dyskusji/burzy mózgów, poproś jednego rzecznika z 
każdego stołu o przedstawienie odpowiedzi swojego zespołu na forum (5'). 

15' Efekt rozprzestrzeniania się - Zarażanie emocjonalne 

Celem tego narzędzia jest zwiększenie świadomości konsekwencji, jakie 
wyrażanie emocji ma dla innych.  

Przed rozpoczęciem podaj uczestnikom krótkie wprowadzenie do tematu 
prezentacji oraz przykład menedżerski, który znajdzie się również na 
prezentacji oraz w podręczniku uczestnika na stronie nr 10 (5'). 10 (5').  

To ćwiczenie będzie wykonywane indywidualnie przez każdego uczestnika.  

Niech uczestnicy wykonają poniższe kroki, aby wykonać to ćwiczenie: 

1. Wybierz emocję. 

Powiedz uczestnikom, że w tym ćwiczeniu będą analizować krótko-  
i długoterminowe skutki ekspresji emocjonalnej. Aby to zrobić, pozwól im 

● Ćwiczenie nr. 4. 
podane przez 
prowadzącego dla ds 
(The Ripple Effects). 

● Podręcznik uczestnika. 
● Prezentacja.  
● Dyskusja. 
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wybrać jedną emocję, z którą będą pracować. Na przykład, mogą wybrać 
emocję:  
- którą często dzielisz się z innymi, 
- którą boisz się wyrażać, 
- którą nie wiesz jak wyrażać, 
- którą chciałbyś wyrażać częściej. 

Następnie powiedz im, aby spojrzeli na obrazek pokazany w ćwiczeniu nr 4. 
i zapisanie nazwy tej emocji w środku koła z falami. 

2. Niech uczestnicy pomyślą o kontekście społecznym, w którym mogliby 
wyrazić wybraną emocję. 

Może to być kontekst fikcyjny lub rzeczywisty, z którym zetknęli się w 
przeszłości. Wybierz jedną lub więcej osób, które są zaangażowane, 
scenerię i wyzwalacz emocji.  
Możesz użyć tego przykładu: Na przykład, jeśli wybrałeś emocję "gniew"  
w kroku 1, możesz wybrać osobę "członek mojego projektu", ustawienie"  
w pracy" i wyzwalacz "kiedy ona/on spóźnia się z pracą".  
Powiedz uczestnikom, aby zapisali te szczegóły dotyczące kontekstu w 
ćwiczeniu nr. 4 pod hasłem "kontekst". 

3. Wybierz 1stRipple. 

Teraz powiedz uczestnikom, aby zastanowili się nad emocją i 
kontekstem, który wybrali w kroku 2. Powiedz im, aby pomyśleli o 
sposobie, w jaki mogą wyrazić tę emocję. Mogą wybrać sposób, w jaki 
zazwyczaj wyrażają tę emocję w tym kontekście lub możliwy sposób, w 
jaki mogliby wyrazić tę emocję. Podaj im ten przykład: Na przykład, 
możesz wybrać "krzyczenie i oskarżanie".   
Sposób, w jaki wyrażana jest ta emocja to 1 stRipple. Powiedz 
uczestnikom, aby zapisali to na rysunku w Ćwiczeniu pod "numerem 1". 

4. Przeanalizuj 2 ndRipple. 

Teraz powiedz uczestnikom, aby zastanowili się, jaki wyraz emocji, który 
wybraliście w kroku 3, może mieć wpływ na drugą osobę.  
Zapytaj uczestników: Jak myślisz, co może czuć druga osoba, kiedy 
wyrażasz emocję w ten sposób? Jaka emocja może zostać wyzwolona w 
drugiej osobie?  
Emocje, które są wyzwalane u innych w odpowiedzi na Twoją ekspresję 
emocjonalną to "2  ndRipple". Powiedz uczestnikom, aby zapisali to na 
rysunku w ćwiczeniu pod "numerem 2". 

5. Przeanalizuj 3 rdRipple”. 
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Teraz zapytaj uczestników, co może być konsekwencją emocji, która 
została wywołana u drugiej osoby (osób)? Co ta osoba może powiedzieć, 
pomyśleć i/lub zrobić? Jak najprawdopodobniej zareaguje druga osoba  
w wyniku emocji?  
Sposób w jaki inni zareagują w wyniku ekspresji emocjonalnej 
uczestników to "3 rdRipple". Powiedz uczestnikom, aby zapisali to na 
rysunku w ćwiczeniu pod "numerem 3". 

6. Przeanalizuj 4 thRipple. 

Powiedz uczestnikom, aby zastanowili się nad tym, co zidentyfikowali w 
kroku 5 (3rd Ripple). Zapytaj ich: Jak wpłynęłaby na ciebie reakcja drugiej 
osoby? Jak byś się czuł? Co byłbyś skłonny zrobić lub powiedzieć?  
Sposób, w jaki uczestnicy reagują na reakcję emocjonalną drugiej osoby 
to "4 thRipple". Powiedz uczestnikom, aby zapisali go na rysunku w 
ćwiczeniu pod "numerem 4". 

7. Przeanalizuj 10 thRipple. 

Teraz przenieśmy się w czasie i pozwólmy uczestnikom wyobrazić sobie, 
że efekt fali będzie się dalej rozwijał tak, jak to opisali. Zadaj im 
następujące pytania: Jakie byłyby dla Ciebie długoterminowe 
konsekwencje? Jak byś się czuł? Jak wpłynęłoby to na relacje z drugą 
osobą? 

Powiedz im, aby zapisali swoje odpowiedzi na rysunku w ćwiczeniu  
pod "liczbą 10". 

Po wykonaniu 7th kroku, przeprowadź dyskusję grupową z uczestnikami, 
aby odzwierciedlić to ćwiczenie. Zadaj im następujące pytania: Jak to 
było robić to ćwiczenie? Czego się nauczyłeś? 

Nie zapominaj, że The Emotional Contagion nie jest tylko do 
rozwiązywania negatywnych emocji, ale pamiętaj, że działa również dla 

pozytywnych emocji, takich jak szczęście ☺ 

5' Podsumowanie sesji  

Celem sesji było skłonienie uczestników do sprawdzenia swojego poziomu 
Inteligencji Społecznej i Emocjonalnej, jednocześnie dając im użyteczne 
narzędzia, jak zarządzać własnymi emocjami, być bardziej empatycznym i 
lepiej rozumieć innych w kontekście stawania się lepszym liderem. 

● Przemówienie trenera. 
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Następnym krokiem będzie zastanowienie się, co z tego, czego się dziś 
nauczyłeś, możesz przenieść do swojej pracy jako kierownik/lider projektu 
oraz do pracy z zespołem zarządzającym projektem. 

 


