SCENARIUSZ SZKOLENIA:
„JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ W ZESPOLE”
opracował: Andrzej Adamczyk

Główny cel szkolenia:
Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
* podejmowanie decyzji,
* zespołowe ustalanie celów i zadań,
* rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.
MODUŁ 1

* Ankieta: badanie potrzeb szkoleniowych i znajomości narzędzi Web 2.0
* Ankieta: “samopostrzeganie swojej roli w zespole wg Belbina”

CZAS
F2F/ONLINE

Dwa dni przed Modułem 2.
Online

CELE

* Pozyskanie wiedzy na temat szczegółowych potrzeb szkoleniowych i
kompetencji w zakresie narzędzi Web 2.0.
* Pozyskanie informacji związanych z postrzeganiem swojej roli w zespole na
potrzeby realizacji Modułu 6.

ZADANIA

Wypełnienie ankiet online

MODUŁ 2

Wstęp do WebQuestu

CZAS
F2F/ONLINE

2h
Face to face

TREŚĆ

* Zapoznanie uczestników z celem szkolenia
* Opis i wyjaśnienie scenariusza, zadań, poszczególnych węzłów webquestu,
* Wprowadzenie do narzędzi (wiki)
* Ustalenie składów zespołów
* Wyjaśnienie ewentualnych niejasności lub wątpliwości
* Zmotywowanie.

MODUŁ 3

WebQuest cz.1

GRUPY
ZADANIOWE

2 grupy: każda z nich ma jednakowe zadanie

OBSZAR
EDUKACYJNY

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

GŁÓWNY TEMAT

Efektywna praca w zespole

WPROWADZENIE

Jesteście grupą osób, które postanowiły wykorzystać swoje doświadczenie
menedżerskie w pracy z ludźmi i zająć się własnym, nowym dla Was biznesem
- działalnością szkoleniową, skoncentrowaną na tematyce pracy zespołowej.
Macie spore doświadczenie zawodowe w pracy zespołowej i w zarządzaniu
zespołami, lecz brakuje Wam teoretycznej, czysto szkoleniowej wiedzy na ten
temat.
Zdobądźcie jako zespół tę wiedzę i wykorzystajcie ją do opracowania oferty
szkoleniowej, którą umieścicie na profilu Waszej firmy, na jednym z portali
społecznościowych.

OPIS ZADANIA
GRUPOWEGO

Ważne: zadanie będzie realizowane wyłącznie online.
Zadanie główne:
Zaplanujcie, zorganizujcie i zrealizujcie projekt w ramach powstałego na
czas szkolenia zespołu.
Zadania szczegółowe:

* Przeszukajcie sieć w celu zdobycia wiedzy dotyczącej następujących
obszarów związanych z pracą zespołową:
- metody podejmowania decyzji w zespole
- sposoby ustalania celów i opisywania zadań w pracy zespołowej
- role w zespole i ich znaczenie
* Przeszukując sieć zwróćcie także uwagę na sposoby w jakich
wykorzystywane są do promowania szkoleń i w samych szkoleniach
multimedia i narzędzia Web 2.0.
* Wybierzcie portal społecznościowy i stwórzcie na nim profil Waszej
“firmy szkoleniowej”.
* Opracujcie i umieśćcie na profilu ofertę szkoleniową dotyczącą pracy
zespołowej we wskazanych wyżej obszarach.
* Uruchomcie na tym profilu dyskusję na temat kluczowych obszarów
zarządzania zespołami w praktyce lub dyskusję nad wykorzystaniem
nowoczesnych technologii w szkoleniach z pracy zespołowej, ewentualnie
na inny, dowolnie wybrany przez Was temat (będący jednak w związku z
tematem całego webquestu)
* Zaproście na Wasz profil i do tej dyskusji jak najwięcej osób z zewnątrz.
Użyjcie do tego „narzędzi społecznościowych”. Poproście o opinie na
temat Waszej oferty szkoleniowej.
* Komunikujcie się ze sobą online, za pomocą wiki.
* Zdefiniujcie zadania indywidualne i podzielcie je między siebie.
* Ustalcie plan i sposoby działania, harmonogram pracy i wszystko to, co
uznacie za ważne do realizacji celu.
* Planujcie, dyskutujcie i podejmujcie decyzje online.
* Dzielcie się na wiki z pozostałymi członkami grupy zdobytą wiedzą,
refleksjami i pomysłami.
* Używajcie nowoczesnych, multimedialnych narzędzi do realizacji całego
zadania(filmy, screencasty, blogi, etc.)
* Rozwijajcie Wasz profil i budujcie jego zawartość przez cały czas trwania
webquestu.
POZIOM WIEDZY

Poziom średni

LICZBA
CZŁONKÓW
ZESPOŁU

4-6

CELE NAUCZANIA

* Zdobycie wiedzy na temat różnych metod procesu decyzyjnego i sposobów
unikania najczęstszych błędów przy podejmowaniu decyzji.
* Zdobycie wiedzy na temat sposobów ustalania celów i opisywania zadań w
zespole.
* Zdobycie wiedzy na temat istnienia i znaczenia ról zespołowych.
* Praktyczne rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - porozumiewania się
w celu realizacji zadania, np: udział w dyskusji, negocjacjach, ustalaniu
kompromisu.
* Rozwój umiejętności poszukiwania, pozyskiwania, analizy i selekcji danych.
* Rozwój umiejętności krytycznego myślenia.
* Rozwijanie praktycznych umiejętności korzystania z multimediów i narzędzi
Web 2.0.

SPOSÓB OCENY
CZAS

3h

F2F/ONLINE

Online

MODUŁ 4

Feedback + warsztat

CZAS
F2F/ONLINE

Bezpośrednio po zakończeniu 1. części WebQuestu/ 3 h
Face to face

TREŚĆ

* Podzielenie się uczestników refleksjami i doświadczeniami z realizacji 1.
części webquestu.
* Wykorzystanie tych doświadczeń i refleksji w realizacji ćwiczeń i zadań w
ramach tego Modułu, a wspierających realizację celów szkolenia.
* Wprowadzenie do części 2. webquestu.

MODUŁ 5

WebQuest cz.2

GRUPY
ZADANIOWE

2 grupy: te same grupy, które pracowały nad realizacją cz. 1 webquestu.
Każda grupa ma takie samo zadanie.

OBSZAR
EDUKACYJNY

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

GŁÓWNY TEMAT

Efektywna praca w zespole

OPIS ZADANIA
GRUPOWEGO

Zadanie główne:
Rozwijajcie profil i ofertę Waszej firmy, podtrzymujcie i moderujcie
uruchomioną na nim dyskusję.
Zadania szczegółowe:
* Zdefiniujcie indywidualne zadania i podzielcie je między siebie, ustalcie
sposoby działania, harmonogram pracy etc.
* Zapraszajcie na Wasz profil i do dyskusji jak najwięcej osób z zewnątrz.
Używajcie do tego „narzędzi społecznościowych”.
* Proście te osoby o opinie na temat Waszej oferty szkoleniowej.
* Moderujcie dyskusją na bieżąco i w razie potrzeby zmieniajcie temat,
modyfikujcie go.
* Przeszukujcie sieć w celu wzbogacania Waszej oferty szkoleniowej i
uatrakcyjnienia dyskusji.
* Komunikujcie się ze sobą online, za pomocą wiki.
* Dyskutujcie, planujcie i podejmujcie decyzje online.
* Dzielcie się na wiki z pozostałymi członkami grupy zdobytą wiedzą,
refleksjami i pomysłami.
* Rozwijajcie Wasz „firmowy” profil. Wykorzystujcie do tego celu
multimedia i narzędzia Web 2.0.
* Wykorzystujcie zdobytą w pierwszej części wiedzę teoretyczną i
doświadczenia związane z pracą zespołową do realizacji zadania.

OPIS ZADANIA
INDYWIDALNEGO

Ważne: zadanie dotyczy każdego uczestnika.
* Na wiki masz swój (założony przez trenera) blog.
* Blog służy do zapisywania w nim Twoich obserwacji i refleksji na temat
przebiegu szkolenia.
Zwróć szczególną uwagę na następujące obszary:
- na to jak układa się praca w zespole, jak układa się Twoja relacja i
współpraca z zespołem, co jest dla Ciebie i zespołu wspierające, co
utrudnia realizację zadania,
- na tzw. „zdarzenia krytyczne”, czyli w Twojej opinii na znaczące sytuacje
in-plus i in-minus w kontekście realizacji celów szkolenia,
- na problemy które mają miejsce w trakcie realizacji zadania i na sposoby
dzięki którym zostają rozwiązywane
* Notuj także swoje pomysły i uwagi nawiązujące do wiedzy i umiejętności
zdobywanych w trakcie szkolenia.

POZIOM WIEDZY

Poziom średni

LICZBA
CZŁONKÓW
ZESPOŁU

4-6

CELE NAUCZANIA

* Praktyczne rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - porozumiewania się
w celu realizacji zadania, np: udział w dyskusji, negocjacjach, ustalaniu
kompromisu.
* Praktyczne rozwijanie umiejętności wykorzystywania metod podejmowania
decyzji.
* Praktyczne rozwijanie umiejętności ustanawiania celów i opisywania zadań w

zespole.
* Rozwój umiejętności poszukiwania, pozyskiwania, analizy i selekcji danych.
* Rozwój umiejętności krytycznego myślenia.
* Rozwijanie praktycznych umiejętności korzystania z multimediów i narzędzi
Web 2.0.
SPOSÓB OCENY
CZAS

7 dni

F2F/ONLINE

Online

MODUŁ 6

Warsztat podsumowujący obie części WebQuestu

CZAS
F2F/ONLINE

Bezpośrednio po zakończeniu 2. części webquestu / 6 h
Face to face

CELE

* Ewaluacja.
* Ugruntowanie wiedzy na temat znaczenia ról zespołowych, ich
rozpoznawania, definiowania, wyznaczania.
* Zdobycie wiedzy na temat własnej preferowanej lub/i najsilniejszej roli
zespołowej i jej znaczenia dla realizacji celu zespołowego.
* Rozwijanie umiejętności optymalizacji sposobu podejmowania decyzji.
* Rozwijanie umiejętności ustalania celów i opisywania zadań w zespole.
* Zdobycie wiedzy na temat własnych sposobów komunikowania się w zespole.
* Rozwijanie umiejętności optymalizacji sposobów komunikowania się w
zespole.
* Określenie sposobów przeniesienia wiedzy i umiejętności ze szkolenia do
rzeczywistej pracy.

ZADANIA

* Prezentacja i ocena produktów końcowych obu grup (ocena samych
uczestników, ocena także z wykorzystaniem poziomu zainteresowania
profilem i dyskusją osób z zewnątrz).
* Feedback od trenera na temat przebiegu webquestu.
* Podzielenie się uczestników refleksjami i doświadczeniami z realizacji
zadania, z wykorzystaniem treści blogów.
* Wykorzystanie tych refleksji i doświadczeń do ćwiczeń i zadań
realizowanych w ramach tego Modułu, a wspierających osiągnięcie celów
całego szkolenia.
* Zestawienie wyników ankiety z modułu 1 z wynikami analizy
indywidualnych ról podczas realizacji webquestu (konfrontacja wyobrażeń
z rzeczywistym pełnieniem roli podczas realizacji webquestu).
* Wykorzystanie tego zestawienia do ćwiczeń i zadań wspierających
realizację celów całego szkolenia.
* Stworzenie listy sposobów przeniesienia doświadczeń i wiedzy ze
szkolenia do rzeczywistej pracy, personalizacja tych sposobów.

MODUŁ 7

Follow up

CZAS
F2F/ONLINE

2 tygodnie po zakończeniu Modułu 6. / czas trwania: 2 h
Online

TREŚĆ

* Wzmocnienie efektywności szkolenia
* Wsparcie w rozwoju

