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MODUŁ:  PRZYWÓDZTWO  

TEMAT 4:  PRZYWÓDZTWO  I  COACHING 

INSTRUKCJA TRENINGOWA SESJI SZKOLENIOWEJ 

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUT 

  

 

Czas Spis treści Jak 
5’ Wprowadzenie do szkolenia 

Trener wprowadzi temat Przywództwa i Coachingu w zarządzaniu 
projektami. 

Część przemówienia otwierającego może zawierać następujące pomysły: 
Coaching jest tak ważny w zarządzaniu projektami, ponieważ Ty, jako 
kierownik projektu, musisz wypełnić kilka ról podczas realizacji projektu. 
Kierownik projektu musi również wyjaśnić i zintegrować projekt  
z członkami spoza zespołu projektowego, którzy mogą, ale nie muszą, być 
w organizacji. 
W ciągu najbliższych dwóch godzin nauczysz się prostych, ale bardzo 
silnych narzędzi i technik stylów przywództwa oraz narzędzi 
coachingowych, które mogą być użyte bezpośrednio przez Ciebie lub wśród 
członków zespołu zarządzającego projektami. 

● Trener wyjaśni cel tej 
sesji 

● Trener wyjaśni  
i zaprezentuje temat 
Przywództwa i  
Coachingu. 

● Trener pokaże spis 
treści 

● Prezentacja. 

 

 

25’ Prezentacja tematu 

Zarządzanie projektami to ogromne podejście do poprawy efektywności 
organizacji. Niestety, istnieje „luka” między momentem, w którym czytamy 
książkę o zarządzaniu projektami (lub uczęszczamy na warsztaty), a chwilą, 
gdy próbujemy zastosować te nowe informacje w swojej pracy. Tę „lukę” 
najlepiej wypełnić coachingiem w zakresie zarządzania projektami. 

Co to jest Coaching? Definicja 

Coaching to proces pomagania ludziom i zespołom w osiąganiu najlepszych 
wyników. Polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu 
ludziom w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia ich 
życiowych wyników oraz ułatwianiu im skuteczniejszego funkcjonowania 
jako członkowie zespołu.  

Główne korzyści płynące z coachingu zarządzania projektami to: 

● Dyskusja – pytania i 
odpowiedzi 
indywidualnie 

● Podręcznik uczestnika 
● Prezentacja. 
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• Doskonalenie obecnych kompetencji. 

• Lepsze umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. 

• Większa elastyczność umysłowa i zdolność rozwiązywania problemów. 

• Lepsze relacje ze wszystkimi interesariuszami projektu. 

 

Zanim przejdziesz dalej, możesz zapytać uczestników: Czy znasz główne 
różnice między coachingiem a mentoringiem? („5)”. Po tym, jak 
przedstawią ci na swoje opinie i pomysły, możesz kontynuować 
definiowanie różnic między coachingiem a mentoringiem: 

Kluczowe elementy coachingu 

• Jest to zazwyczaj działalność krótkoterminowa. 

• Ma określony cel lub wynik, który jest związany z wydajnością. 

• Stosuje ustrukturyzowane podejście z regularnymi spotkaniami 
dotyczącymi postępów. 

• Może być dostarczony szybko, bez potrzeby szerokich konsultacji  
i projektowania. 

• Dostarczone przez bezpośredniego kierownika. 

Coaching skupia się na wydajności w ramach aktualnej roli jednostki, które 
mogą obejmować rozwój nowych umiejętności lub problemy z wydajnością. 

 

Kluczowe elementy mentoringu: 

● Jest długoterminowy, ponieważ w dużym stopniu zależy od silnej 
relacji między mentorem a podopiecznym (mentoring indywidualnego 
odbioru). 

● Podchodzi holistycznie do indywidualnego rozwoju. 

● Odbywa się w razie potrzeby. 

● Wymaga fazy projektowania, aby określić cel i skupienie programu. 

● Prowadzony jest przez osobę starszą, bardziej doświadczoną. 
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20’ Metoda GROW 

Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia przedstaw uczestnikom metodę 
GROW. Szczegóły tej metody są również opisane w podręczniku uczestnika 
na stronie nr. 6 (5’). 

Metoda GROW to prosty, czteroetapowy proces, który pomaga 
ustrukturyzować sesje coachingowe i mentoringowe z członkami zespołu. 
Możesz użyć tego modelu, aby pomóc członkom zespołu poprawić 
wydajność oraz pomóc im w planowaniu i osiąganiu długoterminowych 
celów zawodowych. GROW to akronim oznaczający: 

• Cel: ustal i zdefiniuj cel (może być to zrobione zgodnie z ustawieniem 
celów SMART). 

• Obecna rzeczywistość: zdefiniuj sytuację teraz, opisz obecną 
rzeczywistość. 

• Opcje (lub przeszkody): gdy ty i członek twojego zespołu zbadaliście 
obecną rzeczywistość, nadszedł czas, aby określić, co jest możliwe – 
czyli wszystkie możliwe opcje osiągnięcia określonego celu i zadań. 

• Wola (lub droga naprzód): Badając obecną rzeczywistość i badając 
opcje, członek twojego zespołu będzie teraz miał dobre pojęcie o tym, 
jak może osiągnąć swój cel. 

Zastosuj metodę GROW do rzeczywistości w trakcie procesu 
szkoleniowego. Pogrupuj uczestników w pary, z których jeden będzie 
trenerem, a drugi trenowanym. Powiedz im, że mają 10 minut na 
wykonanie tego ćwiczenia. 

Następnie poprowadź dyskusję grupową na temat tego, jak uczestnikom 
podobało się ćwiczenie i czy byli w stanie wyznaczyć cel(5’). 

● Ćwiczenie nr 1. 
przekazane 
uczestnikom przez 
trenera (metoda 
GROW). 

● Podręcznik uczestnika 
● Prezentacja. 
● Dyskusja. 
❖  

25’ Mapowanie myśli 

Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia zaprezentuj uczestnikom narzędzia do 
tworzenia map myśli. Szczegóły tego narzędzia i techniki są również 
opisane w podręczniku uczestnika na stronie nr. 7 (5’). 

To narzędzie może być użyte w kontekście coachingu: 

● Jako skoncentrowana burza mózgów. 
● Jako badanie problemu. 
● Jako narzędzie decyzyjne. 
● Jako narzędzie planujące. 

● Ćwiczenie nr 2. 
przekazane 
uczestnikom przez 
trenera  (Mapowanie 
myśli) 

● Podręcznik uczestnika 
● Prezentacja. 
● Dyskusja. 
⧫ 
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Mapowanie myśli składa się z następujących kroków: 

1. Wygeneruj temat. Na czym będziesz się skupiać w twoim myśleniu? 
Twój temat nie powinien zawierać więcej niż kilka słów. Utrzymując 
prosty temat, będziesz w stanie zrozumieć więcej jego aspektów przez 
mapę. Szerszy temat da ci więcej możliwości pracy w przyszłości. 

2. Umieść ten temat na środku strony. Napisz go pogrubionymi literami. 
Zakreśl lub umieść kwadrat wokół tematu. 

3. Zacznij pisać to, co przychodzi Ci na myśl. Podczas generowania myśli 
narysuj gałąź z głównego tematu. Ogranicz do jak najmniejszej liczby 
słów. Pisz wyraźnie. 

4. Rozpocznij rozgałęzianie. Spróbuj poszerzyć swoje myśli od jednego 
pomysłu do następnego. Narysuj linie między myślami, aby stworzyć 
myślenie lateralne. Ponumeruj swoje pomysły, aby stworzyć 
organizację. 

5. Gdy pojawią się nowe pomysły, narysuj inną gałąź ze swojego tematu. 

6. Powtarzaj rozgałęzienia, aż wszystkie Twoje pomysły pojawią się na 
mapie. 

7. Użyj kolorów, rysunków i symboli, aby stworzyć bogatszy obraz. 

Podziel uczestników na 4-osobowe grupy i pozwól im stworzyć mapę myśli. 
Mają swobodę wyboru tematu (15’). 

Następnie poprowadź dyskusję grupową na temat tworzenia map myśli 
(5’). 

25’ Przywództwo w zarządzaniu projektami 

Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia zaprezentuj uczestnikom różne style 
przywództwa stosowane w zarządzaniu projektami. Szczegóły opisane są  
w Podręczniku Uczestnika na stronie nr. 8-9 (10’). 

Przywództwo projektowe polega na tworzeniu kultury i środowiska pracy  
w ramach projektu, które przyczyniają się do jego sukcesu i wydajności. 
Chodzi o podejmowanie samodzielnych, rozsądnych decyzji  i motywowanie 
zespołu dzięki spójnej komunikacji. Daniel Goleman podsumował, że liderzy 
stosujący style pozytywnie wpływające na klimat osiągają zdecydowanie 
lepsze wyniki niż ci, którzy tego nie robią. 

Poniższa tabela podsumowuje 6 stylów przywództwa i ich atrybuty: 

1. Autorytatywny (Wizjonerski): Przywódcy stosujący autorytatywny styl 
przywództwa są inspirujący i prowadzą ludzi do wspólnego celu. 
Autorytatywni liderzy mówią swoim zespołom, dokąd wszyscy zmierzają, 
ale nie jak tam dotrzeć – pozostawiają członkom zespołu znalezienie drogi 
do wspólnego celu. Empatia jest najważniejszym aspektem 

● Ćwiczenie nr 3 
przekazane 
uczestnikom przez 
trenera (Styl 
przywództwa) 

● Podręcznik uczestnika 
● Prezentacja. 
● Dyskusja. 
♦  
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autorytatywnego przywództwa. 

2.Lider Coachingu: Styl przywództwa coachingowego łączy osobiste cele 
ludzi  
z celami organizacji. Lider posługujący się tym stylem jest empatyczny  
i zachęcający oraz koncentruje się na rozwijaniu innych dla przyszłego 
sukcesu. Ten styl koncentruje się na prowadzeniu głębokich rozmów  
z pracownikami, które mogą mieć niewiele wspólnego z bieżącą pracą, 
zamiast skupiania się na długoterminowych celach życiowych i ich związku 
z misją organizacji. Ten styl ma pozytywny wpływ na twoich ludzi, 
ponieważ jest motywujący, buduje relacje i zaufanie. 

3. Lider afiliacyjny: Styl przywództwa afiliacyjnego promuje harmonię  
w zespole. Ten styl łączy ludzi, zachęcając do integracji i rozwiązywania 
konfliktów. Aby używać tego stylu, musisz cenić emocje innych 
i przywiązywać dużą wagę do ich potrzeb emocjonalnych. 

4. Lider demokratyczny: Styl przywództwa demokratycznego skupia się na 
współpracy. Liderzy stosujący ten styl przywództwa aktywnie poszukują 
wkładu od swoich zespołów i polegają bardziej na słuchaniu  
niż kierowaniu. 

5. Lider nadający tempo: Styl przywództwa nadającego tempo koncentruje 
się na wydajności i osiąganiu celów. Liderzy stosujący ten styl przywództwa 
oczekują od swoich zespołów doskonałości i często lider sam interweniuje, 
aby upewnić się, że cele zostaną osiągnięte. Styl wyznaczania tempa nie 
rozpieszcza słabych wykonawców – wszyscy są utrzymywani na wysokim 
poziomie. Chociaż może to być udany styl, może mieć negatywny wpływ  
na zespół, prowadząc do wypalenia, wyczerpania i dużego przewrotu 
personelu. 

6. Przymus (dowodzenie): Przywódcy przymusu stosują autokratyczne 
podejście do przywództwa. Ten styl często zależy od rozkazów, (często 
niewypowiedzianej) groźby kary i ścisłej kontroli. Ludzie w nowoczesnych, 
demokratycznych krajach są przyzwyczajeni do posiadania pewnej kontroli 
nad swoim życiem i pracą, a to podejście ich tego pozbawia. Co więcej, 
ponieważ ten styl przywództwa jest tak często nadużywany, może mieć 
bardzo negatywny wpływ na zespół. 

 

Powiedz uczestnikom, aby określili swoje style przywództwa (powiedz im 
również, aby określili swoje rzeczywiste przykłady – co najmniej 3 cechy 
charakterystyczne dla wybranego stylu przywództwa) (10’). 

Następnie przeprowadź dyskusję grupową na temat wyboru stylu 
przywództwa. (5’). 

15’ Zarządzanie zespołami: jak radzić sobie z trudnymi członkami zespołu 

Na początku tego ćwiczenia daj uczestnikom krótki przegląd tego tematu 
(5’). Uczestnicy mogą znaleźć więcej na ten temat w podręczniku 
uczestnika na stronie nr 10. 

● Ćwiczenie nr 4.  
przekazane 
uczestnikom przez 
trenera  (Trudny 
członek zespołu). 
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Istnieje 6 rodzajów trudnych członków zespołu: 

● Brakuje mu entuzjazmu, jest leniwy i lubi po prostu odkładać sprawy. 
o Przekaż mu informację zwrotną, dowiedz się, co go motywuje i 

wyznacz cele, aby postawić mu wyzwanie. 
● Lubi delegować swoje zadania innym członkom zespołu i skupiać się  

na tym, co lubi robić. 
o Przekaż informację zwrotną, wyjaśnij jego rolę i obowiązki  

oraz naucz się efektywnego delegowania. 
● Wykorzystuje swoją agresję do zastraszania, onieśmielania  

i porządkowania innych. 
o Zacznij od informacji zwrotnej, bądź asertywny i nie 

agresywny, nie kłóć się z nim, zamiast tego zadawaj pytania  
i szukaj wspólnej płaszczyzny. 

● Jest konkurencyjny i zawsze chce wygrywać oraz mieć ostatnie słowo  
w każdej sytuacji. 

o Powiedz, jak wpływa jego zachowanie na zespół, zapisz mu 
instrukcje i nie graj w jego grę, przewiduj jego sprzeciwy   
i odpowiednio do nich postępuj. 

● Kocha światło reflektorów i uwagę oraz chce, aby chwała skupiła się na 
nim, nie dzieli się pochwałami z zespołem. 

o Daj mu informację zwrotną i nie stawiaj go ponad resztę 
zespołu, zachęcaj go do pracy w zespołach i równo dziel 
pochwały i krytykę. 

● Lubi obwiniać innych ludzi, doszukiwać się w innych wad i bronić siebie 
tak bardzo, jak to możliwe. 

o Zacznij od informacji zwrotnej, buduj jego pewność siebie 
i zachęcaj go do obiektywnego spojrzenia na sprawy  
oraz do konstruktywnego oceniania innych. 

 

W tym ćwiczeniu możesz pozwolić uczestnikom wybrać  trudnego członka 
zespołu i pozwolić im zastosować proces zarządzania nimi. Powinni 
wykonać to ćwiczenie indywidualnie (5’). 

Następnie przeprowadź dyskusję grupową na temat tego, jak uczestnicy 
podjęli decyzję, używając tej techniki (5’). 

● Podręcznik uczestnika 
● Prezentacja. 
♦  

5’ Informacje zwrotne i podsumowanie sesji 

Celem tej sesji było zapoznanie uczestników z prostymi i skutecznymi 
narzędziami coachingu w zarządzaniu projektami, aby skuteczniej 
realizować swoje projekty i lepiej zarządzać swoimi zespołami 
zarządzającymi projektami, a tym samym stać się lepszym liderem. 

Następnym krokiem będzie zastosowanie, najlepiej, wszystkich tych 
narzędzi w swojej pracy jako kierownik projektu/lider oraz w pracy  

● Przemowa trenera. 
● Dyskusja grupowa. 
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z zespołem zarządzającym projektem. 

Na końcu części podsumowującej zadaj uczestnikom kilka pytań zwrotnych 
(5’): 

● Jakich trzech punktów nauczyłeś się podczas tej sesji? 

● Jakie narzędzie i kiedy zastosujesz jako pierwsze i dlaczego? 

● Jakie były dla Ciebie momenty AHA? 

 


