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Cele WebQuestu
1. Poziom wiedzy i zrozumienia:
a. Uzyskanie podstawowej wiedzy na cyklu życia zespołu
b. Rodzajów struktur zespołowych w projektach
c. Rozróżnienie grupy i zespołu
d. Poznanie ról zespołowych
e. Zrozumienie specyfiki zespołów wirtualnych
f. Poznanie standardów rynkowych dotyczących zespołów projektowych
2. Poziom umiejętności:
a. Zdobycie umiejętności przechodzenie przez cykli tworzenia zespołu
b. Zdobycie umiejętności definiowania celów, struktury oraz pracy nad relacjami
c. Zdobycie umiejętności pracy w zespole wirtualnym
3. Zrozumienie korzyści i ryzyka wynikającego z pracy w zespołach tymczasowych (wirtualnych)

Zastosowane metody






WebQuest 2.0
Cyklu Kolb’a
Dyskusja
Praca zespołowa
Metody kreatywnego myślenia

Zastosowane narzędzia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forum dyskusyjne
Chat
Delicious (grupowanie wizualne)
PBWoks
Współdzielenie dokumentów na Google Docs
Głosowanie/ankiety
GoogleTalk (lub inna telekonferencja)

Przebieg
Uwaga: praca będzie realizowana w 6 sesjach 30 min.
1. Worm Up - dyskusja i wywiad z większością lub wszystkimi uczestnikami
a. Jakie są różnice pomiędzy zespołem a grupą?
b. Czym różni się struktura tymczasowa od stałej organizacyjnej?
c. Jaki są korzyści z zespołów projektowych?
d. Jakie są szanse i zagrożenia pracy w zespołach wirtualnych?

e. Rola zespołów projektach i wirtualnych w obecnym za zarządzaniu?
2. Introduction - wprowadzenie do roli:
a. Jesteś pracownikiem działu szkoleń odpowiedzialnym za przygotowanie
pilotażowego szkolenia z zakresu misji i wizji i strategii Twojej organizacji. Szkolenie
będzie realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii czyli przez Internet.
Pracujesz w dużej międzynarodowej organizacji, która posiada oddziały we
wszystkich polskich województwach oraz w większości krajów UE. W innych krajach
struktura jest także podzielona wg. podziału administracyjnego. Szkolenie, które
przygotowuje będzie realizowane w większości krajów. Do współpracy w swoim
zespole masz oddelegowanych przedstawicieli prawie wszystkich swojej organizacji.
b. Waszym celem będzie:
i. Zbudowanie zespołu
ii. Zorganizowanie jego pracy
iii. Wyznaczenie celów i zasad współpracy
iv. Zabezpieczenie jego efektywności w trakcie współpracy
v. Zakończenie i podsumowanie prac
3. Tasks and process:
a. Wprowadzenie przez prowadzącego
b. Zadania indywidualne
i. Zebranie informacji na temat różnić pomiędzy zespołami a grupami
 Narzędzia: Google, YouTube, Delicious
ii. Zabranie informacji na temat zasad budowy zespołów oraz ról zespołowych
 Narzędzia: Google, YouTube, Delicious
iii. Zabranie informacji na temat typów struktur zespołów projektowych, ze
szczególnym uwzględnieniem zespołów wirtualnych oraz pracy zdalnej
iv. Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji nt. zespołów projektowych i
wirtualnych (wybrane osoby).
c. Podsumowanie przez prowadzącego
d. Zadania grupowe
i. Stworzenie opisu struktury zespołu realizującego w/w przedsięwzięcie ze
szczególnym uwzględnieniem ról (obowiązków i uprawnień), oraz zasad
współpracy (komunikacji, raportowania itp.)
 Google Docs, Talk
ii. Stworzenie planu pracy zespołu
 Google Docs, Talk
e. Prezentacja wyników
f. Podsumowanie przez prowadzącego
4. Ocena:
a. Samoocena wyników (online – telekonferencja):
i. Prezentacja
ii. Komunikacja
iii. Rola w zespole
iv. Realizacja zasad współpracy
b. Ocena przez współpracowników (wg. schematu: co poszło dobrze, co można
poprawić, jakie będą korzyści z poprawy)

5. Ewaluacja i podsumowanie:
a. Podsumowanie przez prowadzącego
i. Wyników prac
ii. Efektywności współpracy
b. Pigułka informacyjna na temat zespołów projektowych oraz wiirtualnych
6. Zamknięcie

