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SPIS TREŚCI 

 

I. Wprowadzenie do szkolenia. 

II. Prezentacja tematu. 

III. Test EQ - Model mieszany D. Golemana. 

IV. Koło uczuć - zrozum swoje emocje. 

V. Mapa empatii. 

VI. Efekt rozprzestrzeniania się - zarażenie emocjonalne. 

VII. Podsumowanie sesji. 
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ZNAKI NAWIGACYJNE 

❖ Ćwiczenie grupowe 

♦ Ćwiczenie indywidualne 

 

I. Wprowadzenie do szkolenia  

Jako kierownik projektu lub lider zespołu projektowego musisz być w stanie kontrolować  
i zarządzać nie tylko procesami technicznymi, ale także emocjonalną atmosferą w swoim 
zespole. Oznacza to nie tylko umiejętność pracy z własnymi emocjami, ale również 
rozumienie emocji innych. Kiedy ludzie pracują razem w stresie i pod presją czasu, tak jak 
w przypadku projektu, inteligencja emocjonalna i społeczna są kluczowymi czynnikami, aby 
stać się skutecznym liderem i pomyślnie zrealizować projekt. 

W ciągu najbliższych dwóch godzin poznasz proste, ale bardzo potężne narzędzia i techniki 
Inteligencji Społecznej i Emocjonalnej, które mogą być wykorzystywane przez Ciebie 
bezpośrednio lub przez kierownictwo Twojego projektu i członków zespołu. Techniki te 
pomogą Ci zrozumieć siebie z punktu widzenia społecznego i emocjonalnego zarówno 
Ciebie, jak i innych. Ponadto, zrozumiesz swoje mocne i słabe strony swojego aktualnego 
poziomu EQ. 
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II. Temat Prezentacja 

❖ Istnieje wiele definicji, podejść i teorii dotyczących Inteligencji Społecznej i Emocjonalnej. 
Ale co one znaczą dla Ciebie? Dlaczego potrzebujesz dowiedzieć się o nich więcej? Czy 
potrafisz odpowiedzieć na poniższe pytania?  

1. Czym jest Inteligencja Społeczna i Emocjonalna? 

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

3. Dlaczego są one ważne? 

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

(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji na temat tego ćwiczenia). 
 

Inteligencja społeczna i emocjonalna 

1. Czym jest Inteligencja Społeczna i Emocjonalna? 

Istnieją dwa rodzaje inteligencji, których nie da się zmierzyć w testach IQ, a które są 
kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na szczeblach kierowniczych w biznesie, a nawet  
w innowacjach. Te dwa rodzaje inteligencji to Inteligencja Społeczna i Inteligencja 
Emocjonalna.  

Inteligencja Społeczna rozwija się dzięki doświadczeniom z ludźmi oraz uczeniu się na 
podstawie sukcesów i porażek w środowiskach społecznych i kontekście społecznym. 
Według socjologa R. Honeywilla Inteligencja Społeczna to zagregowana miara 
samoświadomości i świadomości społecznej, rozwinięte przekonania i postawy społeczne 
oraz zdolność i apetyt na zarządzanie złożonymi zmianami społecznymi. Psycholog Nicholas 
Humphrey uważa, że to właśnie Inteligencja Społeczna, a nie inteligencja ilościowa, określa 
to, kim jesteśmy jako ludzie.  
Ludzie z dobrą inteligencją społeczną cechuje: 
● umiejętności dostosowania; 
● są doskonałymi słuchaczami; 
● są dobrymi analizatorami zachowań ludzi; 
● rozmaite typy osobowości; 
● martwią się o wrażenie, jakie wywierają na innych. 

 

Inteligencję Emocjonalną uzyskuje się poprzez zarządzanie i identyfikację własnych uczuć,  
a także uczuć innych osób. Ponadto, Inteligencja Emocjonalna jest wykorzystywana  
do podejmowania decyzji w bieżącej sytuacji. Na przykład, możemy zrozumieć aktualny 
kontekst poprzez identyfikację wyrazu twarzy ludzi. Badania wykazały, że osoby o wysokim 
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EQ charakteryzują się lepszym zdrowiem psychicznym, wydajnością pracy i 
umiejętnościami przywódczymi, choć nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego, a 
takie wyniki można prawdopodobnie przypisać raczej ogólnej inteligencji i specyficznym 
cechom osobowości niż Inteligencji Emocjonalnej jako konstruktowi. 
Kluczowe umiejętności pozwalające zbudować Inteligencję Emocjonalną i poprawić 
zdolność do zarządzania emocjami i nawiązywania kontaktów z innymi to: 
● Samozarządzanie 
● Samoświadomość 
● Świadomość społeczna 
● Zarządzanie relacjami. 

 

2. Dlaczego są one ważne? 

Kiedy Inteligencje Społeczna i Emocjonalna łączą się ze sobą, tworzą tzw. ESI, czyli 
Inteligencję Emocjonalną i Społeczną. Kompetencje te związane są z samoświadomością, 
zarządzaniem sobą i relacjami, co pozwala ludziom rozumieć i zarządzać emocjami 
własnymi i innych w interakcjach społecznych. Co więcej, inteligencja społeczna i 
emocjonalna to dwa mierniki inteligencji, które są bardzo istotne na szczeblach 
przywódczych, aby odnieść sukces w biznesie. Kompetencje ESI są odpowiedzialne za 
różnicę pomiędzy osiągnięciami tych liderów, którzy są świetni, a tymi, którzy są uważani 
za przeciętnych. Na szczęście, kompetencji ESI można się nauczyć i z czasem je doskonalić. 

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

Według Uniwersytetu Harvarda, Inteligencja Społeczna jest znana jako inteligencja 
interpersonalna, a Inteligencja Emocjonalna jako inteligencja intrapersonalna. 
Potrzebujemy obu tych modeli, aby zrozumieć siebie i sposób, w jaki wchodzimy w 
interakcje z innymi.  

Kluczowa różnica między Inteligencją Społeczną a Inteligencją Emocjonalną polega na tym, 
że Inteligencja Społeczna to zasadniczo zdolność osoby do interakcji z innymi, podczas gdy 
Inteligencja Emocjonalna to zdolność osoby do rozpoznawania własnych uczuć i uczuć 
innych. Inteligencja Społeczna pomaga w podejmowaniu decyzji na przyszłość, podczas gdy 
Inteligencja Emocjonalna pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącej sytuacji. 
W niektórych przypadkach Inteligencja Społeczna jest pojęciem szerszym niż Inteligencja 
Emocjonalna. 
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III. Test EQ - Model mieszany D. Golemana 

David Goleman stwierdził, że choć cechy tradycyjnie kojarzone z przywództwem, takie jak 
inteligencja, twardość, determinacja i wizja, są niezbędne do osiągnięcia sukcesu, to są 
niewystarczające. Mieszany Model Inteligencji Emocjonalnej koncentruje się na 
definiowaniu Inteligencji Emocjonalnej przy użyciu szerokiego wachlarza umiejętności  
i kompetencji, które wpływają na wyniki przywództwa. Dlatego też Model Mieszany jest 
często wykorzystywany w korporacjach i innych środowiskach zawodowych do szkolenia  
i oceny potencjału i umiejętności kierowniczych. 

W Teorii Modelu Mieszanego uważa się, że te naturalne cechy, właściwe każdej jednostce, 
pomogą określić potencjalny sukces, jaki można osiągnąć poprzez rozwój Inteligencji 
Emocjonalnej. Model mieszany nakreśla pięć podstawowych Kompetencji Inteligencji 
Emocjonalnej: 

● Samoświadomość: Zdolność do rozpoznania, co czujesz, zrozumienia swoich 
nawykowych reakcji emocjonalnych na wydarzenia oraz rozpoznania, jak emocje 
wpływają na twoje zachowanie i wyniki. Kiedy jesteś samoświadomy, widzisz siebie 
tak, jak widzą cię inni, masz dobre wyczucie własnych możliwości i aktualnych 
ograniczeń.  

● Zarządzanie emocjami: Zdolność do utrzymania koncentracji i jasnego myślenia nawet 
w sytuacji, gdy doświadczamy silnych emocji. Umiejętność zarządzania własnym 
stanem emocjonalnym jest niezbędna do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania 
i może uchronić nas przed pochopnymi decyzjami, których później możemy żałować.  

● Motywowanie samego siebie: Umiejętność wykorzystania najgłębszych emocji, aby 
poruszyć i poprowadzić Cię w kierunku Twoich celów i zadań. Zdolność ta umożliwia 
przejęcie inicjatywy i wytrwałość w obliczu przeszkód i niepowodzeń.  

● Empatia: Zdolność do odczuwania, rozumienia i reagowania na to, co czują inni ludzie. 
Samoświadomość jest niezbędna do posiadania empatii w stosunku do innych. Jeśli nie 
jesteś świadomy swoich własnych emocji, nie będziesz w stanie odczytać emocji 
innych.  

● Umiejętności społeczne: Zdolność do zarządzania, wpływania i inspirowania emocji  
u innych. Zdolność radzenia sobie z emocjami w relacjach z innymi oraz umiejętność 
wpływania na innych i inspirowania ich to podstawowe umiejętności niezbędne  
do skutecznej pracy zespołowej i przywództwa. 
 

♦ Ten test samooceny oparty na metodzie mieszanej EQ Golemana ma na celu skłonić Cię  
do zastanowienia się nad różnymi kompetencjami inteligencji emocjonalnej, które dotyczą 
Ciebie. W ciągu kolejnych 50 minut zmierzysz 5 kompetencji EQ, a po zapoznaniu się  
z wynikami zrozumiesz, która z nich jest Twoją mocną stroną, a która wymaga uwagi  
lub stanowi priorytet w rozwoju. 
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(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących tego ćwiczenia). 
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IV. Koło uczuć - Zrozum swoje emocje 

Samoświadomość emocjonalna jest zdolnością do rozpoznawania własnych emocji  
oraz emocji innych osób i jest umiejętnością związaną z inteligencją emocjonalną (Salovey & 
Mayer, 1990). Samoświadomość emocjonalna jest również jedną z najważniejszych 
umiejętności/kompetencji w mieszanym modelu EQ Golemana. Ludzie różnią się  
pod względem stopnia, w jakim są w stanie określić stopień specyficzności swoich 
doświadczeń: 

● Osoby o wysokim poziomie zróżnicowania są w stanie przekazywać bardziej 
szczegółowe doświadczenia emocjonalne przy różnych okazjach i używać różnych 
przymiotników do reprezentowania różnych rodzajów doświadczeń. Osoby 
posiadające tę kompetencję są w stanie zidentyfikować subtelne różnice w swoich 
emocjach i wiedzą, jak emocje wpływają na ich zachowanie, decyzje i wyniki.  
Są w stanie lepiej rozróżniać intensywność emocji i posługują się bogatszym 
słownictwem dotyczącym emocji.  

● W przeciwieństwie do nich, osoby o niskim poziomie zróżnicowania używają tylko kilku 
ogólnych stanów emocjonalnych i często mają trudności z zakomunikowaniem swoich 
uczuć w konkretnych terminach. 

Badania Korn Ferry Hay Group wykazały, że wśród liderów posiadających wiele mocnych stron 
w zakresie Samoświadomości Emocjonalnej, 92% miało zespoły o wysokiej energii i wydajności. 
Wspaniali liderzy tworzą pozytywny klimat emocjonalny, który zachęca do motywacji  
i dodatkowego wysiłku, i to właśnie oni mają dobrą Samoświadomość Emocjonalną.  
Dla kontrastu, liderzy o niskiej Samoświadomości Emocjonalnej w 78% przypadków tworzyli 
negatywny klimat. 

 

♦ Aby rozwinąć Twoją Samoświadomość Emocjonalną, przygotowaliśmy dla Ciebie ćwiczenie 
nr 3 Koło Uczuć. Pomaga ono nauczyć się jak identyfikować lub rozpoznawać swoje emocje 
z większą dokładnością. 

Koło Uczuć porządkuje 72 uczucia w formie wykresu kołowego i dzieli je na 6 grup: smutne, 
wściekłe, przestraszone, radosne, silne i spokojne. Koło może być użyteczne w identyfikacji 
konkretnych uczuć i emocji, których doświadczasz w danym momencie, tak aby można było się 
nimi zająć i je rozwiązać. Do Koła można podejść w celu określenia bardziej ogólnych 
(wewnętrzne pasma) lub specyficznych emocji (zewnętrzne pasma). Co więcej, istnieją 3 
poziomy refleksji emocjonalnej oparte na Kole Uczuć:  

● Bezpośrednia refleksja w danej chwili: Możesz użyć Koła do zbadania emocji, które 
odczuwasz w danym momencie w ciągu dnia. 

● Codzienna refleksja: Pod koniec dnia, poświęć chwilę na refleksję i spójrz na Koło: 
Czego dziś doświadczyłeś? 
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● Refleksja długoterminowa: Koło może być również użyte do zbadania głębszych  
i długoterminowych emocji, które mogą mieć na Ciebie wpływ. 

(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących tego ćwiczenia). 
 

V. Mapa empatii 

Empatia jest kolejną ważną umiejętnością/kompetencją w mieszanym modelu EQ Golemana. 
Empatia oznacza zdolność do wyczuwania uczuć innych osób i ich sposobu postrzegania spraw. 
Aktywnie interesujesz się ich problemami. Dzięki empatii po prostu wyczuwasz 
niewypowiedziane emocje. Słuchasz uważnie, aby zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby, 
warunki, w jakich myśli ona o tym, co w danej sytuacji. 

Empatia jest również ważną umiejętnością przywódczą - według Center for Creative Leadership 
menedżerowie, którzy wykazują więcej empatii w stosunku do bezpośrednich podwładnych, są 
postrzegani przez swoich szefów jako osoby osiągające lepsze wyniki w pracy. 

Neuronaukowcy zidentyfikowali różne części mózgu zaangażowane w dwa różne rodzaje 
empatii: empatię poznawczą i empatię emocjonalną. Dzięki empatii poznawczej jesteśmy  
w stanie zrozumieć perspektywę innej osoby i siły, które ją stworzyły. W przypadku empatii 
emocjonalnej, odbieramy uczucia innej osoby poprzez werbalne i niewerbalne wskazówki  
i doświadczamy tego, co ona czuje. 

 

❖ Aby rozwinąć naszą empatię, będziemy pracować z narzędziem zwanym Mapą Empatii. 
To konkretne narzędzie pomaga zespołom rozwijać głębokie, wspólne zrozumienie  
i empatię dla innych ludzi. Ludzie używają go również do poprawy doświadczeń klientów, 
poruszania się po polityce organizacyjnej, projektowania lepszych środowisk pracy i wielu 
innych rzeczy. 

Mapa została zaprojektowana tak, abyś mógł odwzorować i przeanalizować osobę z różnych 
perspektyw. Najpierw musisz zdefiniować THE PERSONA - osobę, którą zamierzasz 
przeanalizować i zrozumieć? Po tym kroku będziesz obserwować tę osobę: 

● Co ona/on widzi? 

● Co ona/on robi i mówi? 

● Co on/ona słyszy? 

● Ostatnim z nich jest wiedza o tym, co dana osoba myśli i czuje (Zyski to potrzeby  
i pragnienia danej osoby; Bóle to jej obawy i lęki). 

Kiedy zakończysz cykl, zrób krok do tyłu i spójrz na Mapę jako całość. Zadaj sobie pytanie:  

● Jakie spostrzeżenia lub wnioski możesz wyciągnąć z tego, co zapisałeś? 



PMTC.  
Kurs szkoleniowy z zakresu zarządzania projektami dla małych organizacji non-profit w Europie  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

10 
 

 

● Co wydaje się nowe lub zaskakujące? 

● Czy istnieją sprzeczności lub rozbieżności w obrębie kwadrantów lub pomiędzy nimi? Jakie 
nieoczekiwane wzorce się pojawiają? 

(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących tego ćwiczenia). 
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VI. Efekt rozprzestrzeniania się - Zarażanie emocjonalne 

Emocjonalne zarażanie 

Osoby inteligentne emocjonalnie rozumieją, w jaki sposób ekspresja ich emocji wpływa na 
innych ludzi (Davies, Stankov & Roberts, 1998). Ta świadomość społecznych skutków emocji 
oznacza, że są oni w stanie wyrażać emocje mądrze, biorąc pod uwagę konsekwencje ich 
ekspresji emocjonalnej.  

Przez chwilę zastanów się, co się dzieje, gdy wrzucasz kamień do stojącej wody. Po tym jak 
kamień uderzy w wodę, fale są wysyłane we wszystkich kierunkach. Wyrażanie emocji jest 
jak wrzucenie kamienia do wody, który wysyła fale przez ludzi w Twoim życiu. Sposób, w jaki 
wyrażasz swoje emocje, ma krótko- i długoterminowy wpływ na innych. 

Emocjonalne zarażanie w przywództwie 
W przeciwieństwie do zachowań poznawczych, emocji nie da się zostawić za drzwiami biura, 
a ponieważ pracownicy są bardzo świadomi emocji swoich liderów, liderzy mogą silnie 
wpływać na nastrój pracownika. Kiedy pracownicy są "zarażeni" nastrojami innych, 
szczególnie swoich liderów, ma to wpływ na wszystko wokół nich w miejscu pracy. 
Emocjonalna zaraza w przywództwie może rozprzestrzeniać się w zespole jak wirus. 
 
Kluczem do zrozumienia "Emocjonalnego zarażania" w przywództwie jest po pierwsze 
zrozumienie siebie jako lidera. 

♦ Efekt rozprzestrzeniania się 

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

Zauważ, że celem tego ćwiczenia nie jest powstrzymanie cię od wyrażania emocji. 
Informowanie innych o tym, jak się czujesz może być bardzo pomocne i ważne. Ważny jest 
sposób, w jaki to robisz. Możemy wyrazić swój gniew krzycząc i uderzając drugą osobę  
lub spokojnie informując ją, że jesteśmy źli, ponieważ czujemy, że nie wywiązała się z 
obietnicy. Efekt falowania, który jest tworzony przez nasze emocje jest bezpośrednią 
konsekwencją tego, jak wyrażamy nasze emocje, a nie samych emocji.  

Nie zapominaj, że The Emotional Contagion nie jest tylko do rozwiązania negatywnych emocji, 
ale należy pamiętać, że działa również dla pozytywnych emocji, takich jak szczęście ☺ 

(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji na temat tego ćwiczenia).  
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VII. Podsumowanie sesji 

Mamy nadzieję, że w ciągu ostatnich dwóch godzin zrozumieliście czym jest Inteligencja 
Społeczna i Emocjonalna, poznaliście umiejętności i kompetencje, które należy doskonalić, aby 
stać się lepszym liderem z perspektywy EQ. 

Na zakończenie sesji proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 

● Jakich trzech kwestii nauczyłeś się podczas tej sesji? 

● Które narzędzie i kiedy zastosujesz w praktyce jako pierwsze i dlaczego? 

● Jaki był dla Ciebie moment(y) AHA? 

 

 

 

Trener zespołu - SK 
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UWAGI  

  

Twoje notatki tutaj 
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UWAGI  

  

Miejsce na Twoje notatki 
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● https://www.helpguide.org/articles/mental-health/emotional-intelligence-eq.htm 
● https://nebulaventures.com/self-awareness-few-founders-have-it/ 
● https://positivepsychology.com/emotion-wheel/ 
● https://www.linkedin.com/pulse/empathy-key-effective-leadership-daniel-goleman/ 
● https://www.interaction-design.org/literature/article/empathy-map-why-and-how-to-

use-it 
● https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2017/07/Empathy-Map-Canvas-

006.pdf 
● http://www.pivotbot.com/empathy 
● https://blog.hubspot.com/service/empathy-map 
● https://www.nextgeneration.ie/blog/2016/01/understanding-emotional-contagion-in-

leadership 
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