
PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 
 

  0 

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

MODUŁ:    KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

TEMAT 3:  PRACA ZESPOŁOWA 

MANUAL TRENERA 

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUT 

 

 

Czas Spis treści Jak ? 

5’ Wprowadzenie do szkolenia 

Prezentacja trenera i wszystkich uczestników. 

Cel: Przełamać lody między uczestnikami a trenerem i spotkać się z 
uczestnikami szkolenia. 

Prezentacja trenera / 

Opracowanie 

prezentacji zajęć. 

10’ Prezentacja tematu 

Praca zespołowa 

Indeks i cele 

Koncepcja teoretyczna 

Rozwiąż pytania 

To jest mój przyjaciel: 

Czas: 10’ 

Materiał: piłka wełniana 

Cel: Integracja wszystkich uczestników z grupą 

Opis: Trener mówi uczestnikom, aby utworzyli krąg na środku sali. 

Rozpoczyna się wprowadzeniem partnera po lewej stronie 

z formułą „to jest mój przyjaciel X”, gdy wypowiada imię, podnosi rękę 

przyjaciela w górę i wypowiada cechę jego przyjaciela; gra trwa, dopóki 

wszyscy nie zostaną przedstawieni. 

Rozwiązanie: Brak ustalonej odpowiedzi. Pod koniec aktywności 

wszyscy się przedstawią. 

Dzisiaj 

porozmawiamy  

o pracy zespołowej, 

jej cechach oraz  

o tym, jak zachęcać 

do komunikacji  

w pracy zespołowej, 

czytając indeks 

modułu i cele. 
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30’ Charakterystyka pracy zespołowej 

Charakterystyka pracy zespołowej 

Różnice między pracą zespołową a pracą grupową 

Zalety i wady pracy zespołowej 

Zalecana jest praca zespołowa? 

Rozwiąż pytania 

Niewłaściwa wiadomość 

Czas: 

Materiał: Brak. 

Cel: Znajomość znaczenia dobrej komunikacji między kolegami. 

Opis: Grupa jest podzielona na dwie drużyny (możesz też utworzyć 

jedną grupę w kole). Pierwszy w kolejce (lub w kręgu) otrzymuje 

wiadomość do ucha, aby mógł poprawnie przekazać ją reszcie grupy  

w tajemnicy, pojedynczo. Następnie ostatnia osoba w każdym rzędzie 

(lub okręgu) jest głośno pytana o przekazywaną wiadomość. Następnie 

konfrontuje się z prawdziwym przekazem. 

Rozwiązanie: Nie ma właściwego rozwiązania, ponieważ ćwiczenie jest 

zaprojektowane tak, aby nie było prawdziwej odpowiedzi. 

Wyjaśnijmy różne cechy 

pracy zespołowej, czym 

różni się od pracy 

grupowej oraz zalety  

i wady pracy 

zespołowej. 

30’ Kroki do stworzenia efektywnego zespołu 

Czym jest zgrany i wydajny zespół? 

Kroki do stworzenia efektywnego zespołu 

Zespół ról 

Cechy osoby 

Rozwiąż pytania 

Nasze uprzedzenia 

Czas: 

Materiał: wstążki z tektury, markera i celofanu 

Cel: Analiza wpływu stereotypów na komunikację 

Opis: Trener przygotowuje wstążki, aby umieścić wokół głowy różne 

stereotypy: „flirt”, „irytujący”, „mądry”, „odpowiedzialny” ... 

Wyjaśnia się, że jest 

to sprawny i zgrany 

zespół, a także kroki 

niezbędne do jego 

osiągnięcia. Opisuje 

również, jakie cechy 

powinna mieć dana 

osoba, aby pracować 

w zespole i jakie role 

można znaleźć w 

zespole. 
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Animator umieszcza wstążki na poziomie czoła, nie będąc widzianym 

przez osobę, do której są przymocowane. Gdy wszyscy ludzie mają 

nagrane taśmy, proponuje się temat do dyskusji. Każda osoba będzie 

traktować innych podczas dyskusji w oparciu o to, co oznacza dla nich 

stereotyp, który widzi na czole. Nie musisz mówić otwarcie, co ona 

mówi, ale traktuj tę osobę z wyobrażeniem osoby, która odpowiada na 

tę „etykietę”. 

Rozwiązanie: Brak konkretnego rozwiązania. 

 

Wiadomości: 

Czas: 

Materiał: karty lub wycinki prasowe z tekstami do przesłania, papier  

i długopis. 

Cel: Docenić znaczenie minimalnych warunków umożliwiających 

komunikację. Zachęcaj do współpracy. 

Opis: Trener dzieli salę na 4 grupy. Każda grupa wybiera reprezentanta. 

Ten przedstawiciel znajduje się za przeciwną grupą. Każdy 

przedstawiciel otrzymuje wiadomość do przekazania swojej grupie. Na 

sygnał 4 przedstawicieli wysyła wiadomość. Im więcej krzyczą, tym 

lepiej. Pierwsza grupa, która dokona transkrypcji wiadomości, 

wygrywa. 

Komunikaty mogą być fragmentami tekstu, a gra kończy się, gdy każda 

podgrupa wyrecytuje oryginalny tekst. 

Rozwiązanie: Grupa musi skopiować całą wiadomość przesłaną jej 

przez przedstawiciela. 

 

40’ Komunikacja w pracy zespołowej 

Minimalne wymagania dotyczące komunikacji 

Techniki grupowe 

Burza mózgów 

Komunikacja jest 

kluczowa dla dobrego 

rozwoju pracy 

zespołowej, dlatego 
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Dyskusja grupowa 

Sześć kapeluszy 

Rozwiąż pytania 

 

Najważniejszą rzeczą na świecie jest… 

Czas: 

Materiał: papier i długopis 

Cel: Zachęcanie do swobodnego wyrażania pomysłów i rozwijania 

kreatywności 

Opis: Sala zostanie podzielona na dwu- lub trzyosobowe grupy. Każda 

grupa napisze na kartkach pięć nazw przedmiotów. Wszystkie 

dokumenty są zbierane i jeden członek każdej grupy wybierze papier 

na ślepo. Następnie każda grupa powinna zastanowić się, dlaczego ten 

przedmiot, ten zapisany na papierze, jest najlepszym wynalazkiem 

ludzkości. Kiedy już ustalą powody, jeden członek grupy skonfrontuje 

się z innym członkiem innej grupy, aby bronić ważności swojego 

obiektu. Pozostali członkowie grupy mogą pomóc, gdy ich 

przedstawiciel tego potrzebuje. 

Rozwiązanie: Uczestnicy nauczą się rozumować na podstawie 

najbardziej absurdalnych pomysłów. 

 

Zakończ historię 

Czas: 

 

Materiały: Pióro i papier. 

Cel: Zachęcaj do pracy zespołowej, kreatywności i uczestnictwa. 

Opis: Trener dzieli salę na równe grupy i umieszcza je w różnych 

częściach klasy. Następnie Trener opowiada historię, na przykład: 

„Kilku znajomych planowało letnie wakacje, więc postanowili spotkać 

się na przekąsce w domu jednego z nich. Więc...” 

będziemy pracować 

nad tym, co jest 

minimum do dobrej 

komunikacji w 

zespole i jakimi 

technikami można ją 

poprawić 
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Od tego momentu każda grupa musi kontynuować opowieść, która 

musi mieć zakończenie zgodne z tym, co ustali Trener (szczęśliwe 

zakończenie, smutne zakończenie, otwarte zakończenie, dramatyczny 

zwrot akcji, tragiczne zakończenie...). Pierwsza grupa, która dokończy 

historię, wyeksponuje ją przed całą klasą. 

 

Sześć kapeluszy 

Czas: 

Materiały: Kolorowe czapki, papier i długopis 

Cel: Zmierzenie się z problemem z różnych perspektyw. 

Opis: Trener dzieli uczestników na grupy po 6 osób. Każda grupa rozda 

czapki członkom grupy. Trener wyjaśni problem, na przykład: 

„Jesteśmy małą firmą zlokalizowaną na wsi od 10 lat, ale rozwijamy się 

i chcemy założyć większe biuro w sąsiednim mieście. Czy to dobry 

pomysł? " 

Kilka faktów do rozważenia: 

- Cena biur w mieście. 

- Dostępność biur w mieście. 

- Obecnie większość pracowników mieszka w mieście. 

- Potrzebujesz wynająć ochronę w biurach. 

- Restauracje w pobliżu miasta. 

Każda grupa powinna zmierzyć się z tym problemem, każdy członek 

według własnego kapelusza i znaleźć rozsądne rozwiązanie problemu. 

Rozwiązanie. Każda grupa musi znaleźć rozwiązanie problemu z 

różnych perspektyw. 

50’ Podsumowanie sesji  

Podsumowanie całej sesji. 

Na zakończenie sesji 

podsumujemy 

wszystko, co 

widzieliśmy w module. 

 

 


