


Mariola Kędzierska, czyli kto?
Nauczycielka dyplomowana z wieloletnim 
stażem.

Trenerka liderów oświaty i Szkoły Kompetencji.

Menadżerka oświaty.

Wicedyrektorka szkoły podstawowej.

Nieidealna polonistka tworząca uczniom warunki 
do uczenia się we współpracy z innymi - możesz 
do mnie zajrzeć…

Żona, mama, babcia.



Cel: Dowiesz się, dlaczego umiejętność pracy zespołowej 
jest  niezbędna w edukacji, w pracy, w życiu.

1. Doświadczysz, dlaczego więcej można osiągnąć w zespole.
2. Dowiesz się, co to jest grupa i przez jakie fazy musi przejść.
3. Poznasz sposoby na integrację i budowanie dobrych relacji.
4. Dowiesz się, jakie metody, narzędzia i techniki służą pracy 

zespołowej.
5. Wykażesz korzyści z pracy zespołowej dla uczestników zajęć.
6. Podzielisz się swoimi doświadczeniem i pomysłami z innymi 

uczestnikami szkolenia.



Zasady

• Jesteśmy na bezludnej wyspie – bieżące sprawy i telefony 
są na lądzie.

• Szwedzki stół – wybierz, co najbardziej potrzebne.

• Dyskrecja – mówimy o swoich doświadczeniach i to zostaje między 
nami. Ciekawą wiedzę przekazujemy dalej!

• Jeśli masz jakieś pytanie – zadaj je!







Wnioski

• Jak się czuliście podczas tego ćwiczenia?
• Jakie macie refleksje?
• Czego nas nauczyło to ćwiczenie?



GRUPA - CECHY



GRUPA - CECHY

Posiada pewną strukturę, dającą się opisać (wiek, kobiety-
mężczyźni, pochodzenie, zależności, hierarchia itp.).

Cechują ją odrębność od innych grup (różne cele, sposoby ich 
realizacji, normy, poczucie wspólnoty, rytuały, itp.).



Lodołamacze, czyli zacznij od integracji

• Jestem………….., mam…………….., lubię…………………..

• Zastanówcie się, proszę, co „włożycie” do tych haseł, by innych sobą 
zaciekawić.

• Zapiszcie uzupełnione zdanie.

2 minuty



Zacznę od siebie 

•Jestem jesieniarą, mam słabość do małej 
czarnej , lubię Was, ludzi spędzających                
ze mną środowe popołudnie.



Praca zespołowa

1. Połączę Was w zespoły.
2. W pokojach przedstawcie się sobie wg 

schematu: Jestem…, mam…, lubię….
3. Po wysłuchaniu wszystkich ustalcie 

wspólne cechy.
4. Następnie stwórzcie portret Waszej 

grupy: Jesteśmy…, mamy…, lubimy….
5. Wybierzcie jedną osobę, która po 

zakończeniu pracy w pokojach 
przedstawi Waszą grupę na forum.

8 minut



Wnioski

• Jak się czuliście podczas tego ćwiczenia?

• Jakie były momenty kryzysowe?

• Co pozwoliło przełamać kryzysy?

• Co było łatwe w tym ćwiczeniu, co było 
trudne?

• Jakie macie refleksje?

• Czego nas nauczyło to ćwiczenie?



ETAPY ROZWOJU GRUPY



FORMOWANIE
Pierwsze spotkania. Ustalanie, określanie celu. Zaciekawienie zadaniami, 
osobami. Tworzenie reguł. Oczekiwania.

Na tym etapie często występują:

- uczucie niepewności i lęku przed odrzuceniem,

- potrzeba uznania, akceptacji, przynależności do grupy, bezpieczeństwa,

- ograniczone zaufanie, niski stopień bezpieczeństwa,

- potrzeba zabawy, śmiechu, żartowanie,

- duża zależność grupy od prowadzącego/ wychowawcy.



Co opiekunowie mogą zrobić, aby na etapie 
formowania wesprzeć grupę?

• Zainicjować gry i zabawy integracyjne.

• Zapytać o potrzeby i oczekiwania uczestników       
w związku z funkcjonowaniem w grupie.

• Pomóc w ustaleniu zasad, reguł.

• Zapewnić o gotowości do wsparcia w sytuacjach 
trudnych. 



SZTURMOWANIE

• Doświadczanie konfliktów.

• Sprawdzanie prowadzącego i członków grupy.

• Walka o władzę i pozycję w grupie.

• Kwestionowanie zasad.

• Uczucie dyskomfortu.

• Potrzeba ekspresji siebie.



Co opiekunowie mogą zrobić, aby na etapie 
szturmowania wesprzeć grupę?

• Zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

• Rozpoznać oczekiwania i potrzeby członków grupy.

• Określić cele i zadania grupy.

• Odwoływać się do zasad, kontraktu/ rewidować go, jeśli grupa tego potrzebuje.

• Rozpoznać, ujawnić i wykorzystać mocne strony członków grupy.

• Delegować uprawnienia.

• Zapewnić warunki dobrej komunikacji.

• Motywować, integrować, dawać prawo do niepowodzeń.



NORMALIZOWANIE

• Zbudowane są więzi empatii, zaufania   i serdeczności.

• Uzgodnione procedury.

• Swobodny przepływ informacji.

• Uczestnicy czują się odpowiedzialni za grupę  i realizację zadań.

• Zaufanie, wzajemne porozumienie, wsparcie.

• Wyklarowane role, możliwość elastycznej zmiany  roli w zespole.



Co opiekunowie mogą zrobić, aby na etapie 
normalizowania wesprzeć grupę?

• Monitorować, czy to, na co umówili się 
członkowie grupy jest realizowane.

• Przypominać o wartości współpracy                  
i korzystania z zasobów różnych osób.



REALIZOWANIE

• Współzależność członków grupy.

• Role przyjmowane elastycznie.

• Wykorzystuje się potencjał i zdolności wszystkich.

• Maleje rola lidera.

• Umiejętność rozwiązywania problemów.

• Wysoki poziom bezpieczeństwa i zaufania. 



Co opiekunowie mogą zrobić, aby na etapie 
realizowania wesprzeć grupę?

• Towarzyszyć członkom zespołu.
• Motywować grupę, doceniać jej zaangażowanie.
• Podkreślać wartość współpracy.
• Przyglądać się konfliktom, dawać przestrzeń do ich 

samodzielnego rozwiązania przez członków grupy.
• Dawać rzetelną informację zwrotną o działaniu 

grupy.



ROZPAD – FAZA KOŃCOWA

Koniec realizacji zadania. Analiza efektów. Smutek. Pożegnanie.

• Mieszanka różnych emocji.

• Spadek energii i motywacji do działania.

• Potrzeba doceniania innych, dziękowania.

• Potrzeba domknięcia procesu.



Co opiekunowie mogą zrobić, aby na etapie 
rozpadu wesprzeć grupę?
• Pytać o emocje i potrzeby członków 

zespołu.

• Umożliwić podzielenie się informacją 
zwrotną.

• Zachęcić do wyrażania osobistych 
podziękowań.

• Zaplanować z grupą sposób świętowania 
zakończenia procesu.



ROLE W ZESPOLE
Źródło: R. M. Belbin Twoja rola w zespole

LOKOMOTYWA REALIZATOR PERFEKCJONISTA KOORDYNATOR

DUSZA ZESPOŁU
POSZUKIWACZ 

ŹRÓDEŁ
KREATOR ANALITYK

SPECJALISTA





Praca zespołowa

• Odwołamy się teraz do Waszych doświadczeń związanych z pracą 
zespołową.

• Za chwilę połączę Was w 4 zespoły.

• W pokojach porozmawiajcie o tym, w jakich grupach pracowaliście, co 
powodowało, że grupa osiągnęła cel, co utrudniało pracę….

• Następnie zespoły w pokojach nr 1 i nr 2 – ustalcie, jakie cechy mają 
udane grupy. Zaś zespoły w pokojach nr 3 i 4 – ustalcie, co powoduje, 
że grupa jest dysfunkcyjna.

• W każdej grupie wybierzcie jedną osobę, która zaprezentuje Wasze 
spostrzeżenia na forum.

10 minut



Wnioski

• Jak się czuliście podczas tego ćwiczenia?

• Jakie były momenty kryzysowe?

• Co pozwoliło przełamać kryzysy?

• Co było łatwe w tym ćwiczeniu, co było 
trudne?

• Jakie macie refleksje?

• Czego nas nauczyło to ćwiczenie?



UDANA GRUPA
• Członkowie naprawdę zgranego 

i efektywnego zespołu:

✓ Ufają sobie wzajemnie. 

✓ Angażują się w niczym nieograniczone konflikty na temat                                      
swoich pomysłów (stosując komunikat JA i informację zwrotną).

✓ Są zaangażowani w podejmowanie decyzji 
i planowanie działań oraz identyfikują się 
z nimi. 

✓Wymagają od siebie nawzajem odpowiedzialności za realizację tych planów.

✓ Koncentrują się na osiągnięciu wspólnych celów. 



5 DYSFUNKCJI GRUPY
brak dbałości

o wynik 

unikanie odpowiedzialności

brak zaangażowania

obawa przed konfliktem

brak zaufania



Metody, narzędzia, techniki



Integracja zespołu ( lodołamacze)

• 1. POZNAJMY SIĘ

✓ Jestem…, mam…, lubię….            

✓ Rundka z powtarzaniem.

✓ Kto tak jak ja.

✓ Cebula.

✓ Karta osobowa.

✓Układanka.

✓Puzzle.

✓Mój styl życia.

A jakie Ty znasz sposoby na 
integrację zespołu?



Karty pochodzą z publikacji „Jak żyć z ludźmi”



OKREŚL SIEBIE 
JEDNYM 
SŁOWEM

MÓJ SUKCES

NAJBARDZIEJ 
LUBIĘ…

MOJE HOBBY/

WOLNY CZAS

Majka

✓Trzy prawdy, jeden fałsz



Budowanie zaufania

✓ Tratwa ratunkowa.

✓ Ślepe samochody.

✓ Jurty.

✓Zgadnij, kto to powiedział.

✓Stonoga.

✓Prezenty.

A jakie Ty znasz sposoby na 
budowanie zaufania w  zespole?



Łączenie w zespoły

Podstawą uczenia się we współpracy są niewielkie grupy, liczące od 3 do 5 osób. Taka liczebność 
zespołów daje szansę na najbardziej efektywną  pracę i współpracę.

✓ Odliczanie.

✓ Klasyfikowanie według nazw (pory roku, znaki zodiaku, sporty, kształty, gatunki…)

✓Układanie puzzli.

✓ Rodzina.

✓ Kolorowe kartoniki, naklejki, guziki, cukierki…

✓Mapa świata.

• Warto powiązać sposób łączenia w zespoły z tematyką zajęć,

charakterystyką/ specyfiką gospodarstwa.

Jaki Ty masz pomysł na 
łączenie w zespoły?
„Burza mózgów” na 

czacie



Instrukcja

Jeśli praca w zespole ma być efektywna, przygotuj instrukcję, dzięki której 
grupie łatwiej będzie zorganizować pracę i osiągnąć cel. Z instrukcją zapoznaj 
uczestników zajęć, zanim połączysz ich w zespoły.

Instrukcja:

✓ powinna składać się maksymalnie z 6- 8 kroków,

✓ w pierwszym kroku zawiera zestaw potrzebnych materiałów,

✓ kolejne kroki to poszczególne etapy działania,

✓ ostatni krok pokazuje wynik końcowy.

! Instrukcję powtórz 3 razy. 



Instrukcja

✓ Dostosuj instrukcję do wieku uczestników zajęć, członków grupy.

✓ W wersji papierowej zadbaj o atrakcyjność przekazu.

✓Dobra instrukcja jest:

✓ jasna,

✓konkretna,

✓prosta,

✓uczy patrzeć i działać,

✓uczy organizacji pracy,

✓ rozwija komunikację i język,

✓ wizualizuje proces.



Przykładowe metody służące pracy zespołowej

✓ lapbook

✓ stacje zadaniowe

✓ tajne misje, 

✓podchody

✓ gamifikacja

✓edukacyjny spacer

✓ escape room

✓ projekt
RAZEM, CZYLI LEPIEJ



SCHEMAT LAPBOOKA











Polecajki

➢ Stwórz własną bazę materiałów – podziały na grupy, instrukcje, karty 
zadań – laminuj je, by można było z nich korzystać wielokrotnie.

➢ Korzystaj z narzędzi, aplikacji, które ułatwiają tworzenie atrakcyjnych 
materiałów:

➢ darmowe zdjęcia i grafiki znajdziesz:  https://pixabay.com/pl/

➢Instrukcje, karty pracy, ulotki, fiszki i wiele innych rzeczy stworzysz 
dzięki: https://www.canva.com/pl

➢Listy gończe, karty, rebusy: https://www.festisite.com/#

https://pixabay.com/pl/
https://www.canva.com/pl
https://www.festisite.com/


Polecajki

➢ qr-kody: https://www.qrcode-monkey.com/

➢ szyfry : https://www.szyfry.matw.pl/

➢ trimina: https://schule.paul-matthies.de/Trimino.php

➢ krzyżówki: https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php

➢ Inspiracje

➢ Książki - wydawnictwo „Jedność” wydało serię książek: Edukacja przyrodnicza -
Życie bez granic - https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14

➢Gry planszowe, na wzór których można stworzyć grę edukacyjną dla swojego 
gospodarstwa.

https://www.qrcode-monkey.com/
https://www.szyfry.matw.pl/
https://schule.paul-matthies.de/Trimino.php
https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14


Umiejętność współpracy a podstawa programowa



Współpraca korzystnie wpływa na:
✓ Komunikowanie się.

✓ Akceptowanie innych i pomaganie im.

✓ Stosunki międzyludzkie.

✓Samorealizację i zdrowie psychiczne.

✓Możliwość lepszego poznania ludzi w grupie i zaufania im.

✓Minimalizację konfliktów.

✓ Pełnienie z zaangażowaniem rożnych ról grupowych.

✓ Branie odpowiedzialności za powierzone zadania.



Dzisiaj podczas szkolenia
1. Doświadczyłaś/ doświadczyłeś, dlaczego więcej można osiągnąć                 

w zespole.
2. Dowiedziałaś/ dowiedziałeś się, co to jest grupa i przez jakie fazy musi 

przejść.
3. Poznałaś/ poznałeś sposoby na budowanie dobrych relacji, na integrację 

zespołu.
4. Dowiedziałaś/ dowiedziałeś się, jakie metody, narzędzia i techniki służą 

pracy zespołowej.
5. Wskazałaś/ wskazałeś korzyści pracy zespołowej.
6. Dzieliłaś/ dzieliłeś  się swoimi doświadczeniem i pomysłami z innymi 

uczestnikami szkolenia.

Dziękuję za współpracę



„Zdolność grupy ludzi do realizowania 
nadzwyczajnych przedsięwzięć wynika z tego, 
jak dobrze ludzie ci potrafią pracować zespołowo”

Simon Sinek
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