Budowanie autorytetu poprzez rozwijanie wybranych kompetencji menedżerskich.
Katarzyna Mirkiewicz.
Założenia:
 Celem webquestu jest wzmocnienie wiedzy zdobytej podczas szkoleń z zakresu umiejętności menedżerskich oraz poszerzenie jej o elementy budowania
autorytetu.


Szkolenie prowadzone jest on line, w ściśle określonym czasie, tak aby uczestnicy mogli ze sobą współpracować, współtworzyć zespoły robocze, etc.

Adresat:
 Właściciele MŚP, menedżerowie, osoby zarządzające zespołami
Cel szkolenia:
 Uświadomienie korzyści płynących z postawy menedżera wzbudzającego w swoim zespole autorytet.


Rozwijanie umiejętności obserwowania negatywnych sygnałów przekazywanych przez zespół oraz wzmocnienie kompetencji adekwatnego reagowania
na nie.



Wypracowanie sposobów na budowanie relacji z pracownikami (poprzez podwyższanie umiejętności komunikacyjnych oraz adekwatnego reagowania)

Czas trwania: 3h 00 min
Cel

Treść modułu

Metodologia / narzędzia

Czas

1. Wytworzenie
atmosfery współpracy
poprzez zachęcenie do
dzielenia się
doświadczeniami i
własnymi przemyśleniami
2. Pobudzenie

1. Rozgrzewka. Hak na uwagę i wzbudzenie ciekawości uczestników tematem WQ:
zaprezentowanie fragmentu forum zwierającego żale pracowników na temat ich
niekompetentnych menedżerów (uruchomienie emocji).

Czytanie wypowiedzi z
forum.

15 min

Pytanie do uczestników o to, czym dla nich jest autorytet? Jak zachowuje się
menedżer będący dla swoich podwładnych autorytetem?

Praca w parach – dyskusja
przez Skype’a.

zaangażowania poprzez
zebranie od uczestników
oczekiwań i zachęcanie
do świadomej pracy.

1. Budowanie
zaangażowania
uczestników poprzez
uświadomienie
korzyści płynących z
wzięcia udziału w WQ
2. Pokazanie struktury
WQ.

Dodatkowo każdy z uczestników zastanawia się samodzielnie, jakie korzyści może
przynieść – pracownikowi, całemu zespołowi, menedżerowi, firmie – zbudowanie
autorytetu menedżera wśród jego podopiecznych. Zapisanie 1-2 korzyści na wspólnej
przestrzeni na wiki.

Zadanie indywidualne z
zamieszczeniem treści na
wiki.

Na koniec rozgrzewki uczestnicy na forum oraz za pomocą chata omawiają swoje
oczekiwania wobec tego webquestu.
2. Wstęp – Wprowadzenie do tematyki WQ:
 Pokazanie uporządkowanych przez trenera korzyści płynących z
budowania autorytetu, wypisanych przez uczestników w rozgrzewce –
odniesienie ich do korzyści płynących z tego WQ
 Prezentacja celów szkolenia i scenariusza

Dyskusja na forum i chacie
10 min
Wspólna przestrzeń na wiki
Wypowiedź trenera z
uwzględnieniem oczekiwań
uczestników.

Nakreślenie kontekstu. Uczestnicy, jako finaliści prestiżowego konkursu
prowadzonego wśród menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw z całej Europy:

Top European Manager 2012
1. Rozwijanie
umiejętności budowania
pozytywnych relacji z
zespołem (+ poszerzanie
wiedzy i wzmacnianie
umiejętności aktywnego
słuchania)

3. Zadania .
Wprowadzenie do zadań. Zapoznanie się uczestników z artykułem dotyczącym
czynników, które wpływają na budowanie szacunku wobec przełożonego. Wypisanie 2
najważniejszych – z punktu widzenia każdego uczestnika – rad / spostrzeżeń autorki.

Analiza literatury.
Wypowiedzi na chacie.

10 min

Dyskusja z zapisaniem

20 min (+ 5

CZĘŚĆ 1.
/ do wyboru wariant 1: zad.1 i 2 lub wariant 2.: zad. 2 i 3 /
Zadanie 1.(grupowe) - dotyczące aktywnego słuchania.
Dyskusja grupowa: jak słuchać i kiedy słuchać?
Wersja A.
Uczestnicy zastanawiają się nad zasadami prawidłowej komunikacji. Wypracowują

wspólnie zasady, jakimi menedżer powinien kierować się podczas rozmów z
pracownikami: prawidłowe zadawanie pytań, mowa ciała, ton głosu, techniki
aktywnego słuchania.

zasad komunikacji na wiki.

minewaluacja)

Analiza materiału
filmowego.

20 min (+ 15
min ewaluacja)

Wersja B. to samo tylko praca przy wykorzystaniu źródeł wiedzy.
Wynik pracy publikują na stronie swojego zespołu.

Zadanie 2. (grupowe) – dotyczące formułowania parafraz
Analiza materiału filmowego. Uczestnicy wybierają sobie z bazy kilka filmików (ok. 2minutowych) – wypowiedzi różnych osób / pracowników. Ich zadaniem jest
zastanowienie się jaka była główna myśl tego przekazu. Następnie tworzą (nagrywają
bądź zapisują) jednozdaniową parafrazę.

Nagrywanie (lub
zapisywanie) własnych
wypowiedzi.

Zadanie 3. (grupowe) – dotyczące zasad budowania autorytetu
Właściwa komunikacja jest jedną ze składowych budowania partnerskich relacji z
pracownikami. Zadaniem zespołu jest – przy zastosowaniu zasady burzy mózgów –
wypisanie innych sposobów na budowanie relacji z pracownikami.

Zadanie dodatkowe:
Przeanalizowanie prac zespołów dotyczących wybranego zadania, które przez
uczestników zostało pominięte, w celu uzupełnienia (odświeżenia) wiedzy z tego
właśnie zakresu.

CZEŚĆ 2.

Burza mózgów + publikacja
wniosków na wiki.

20 min (+ 5
minewaluacja)

Analiza prac innych
uczestników.

10 min.

2. Wyczulenie na trudne
sytuacje i niepokojące
sygnały wysyłane przez
zespół. Wzmocnienie
kompetencji
adekwatnego
reagowania na nie.

Zadanie 4. (grupowe) – budowanie autorytetu poprzez umiejętne wychwytywanie
niepokojących sygnałów i adekwatne reagowanie na trudne sytuacje.

3. Podsumowanie wiedzy
dotyczącej budowania
autorytetu oraz
odniesienia jej do
osobistej sytuacji
każdego uczestnika, tak
aby mógł ją wykorzystać
w życiu zawodowym

Zadanie 5. (indywidualne) – refleksyjna praca nad wykorzystaniem zdobytej wiedzy
do sytuacji zawodowych charakterystycznych dla każdego uczestnika.

Case study.
30 min (+10minewaluacja)

Uczestnicy otrzymują opisy sytuacji zespołowych (1 z dwóch do wyboru). Ich
zadaniem jest wyłapania i nazwanie problemów i niepokojących sygnałów,
przeanalizowanie ich oraz zaproponowanie najbardziej odpowiedniej interwencji
menedżera.
Po wykonaniu zadania prace publikowane są na platformie, a inni uczestnicy
zachęcani są do dodawania swoich komentarzy, wymyślania alternatywnych
sposobów interwencji menedżera

Wersja A.
Zadaniem uczestników jest stworzenie - na podstawie swojego doświadczenia oraz
posiadanej wiedzy - listy „złotych zasad” - sposobów postępowania, które pomóc
mogą w budowaniu autorytetu. Ważne, żeby zasady te: a) przydatne autorowi pracy,
b) zapisane były w formie nie bezpośredniej rekomendacji (dbaj o komunikację), ale
przy zastosowaniu metafory (bądźcie zespołem grającym w tej samej tonacji)
Wersja B.
Przywołanie trudnych – z punktu widzenia budowania autorytetu menedżera sytuacji, jakie wydarzyły się w przeszłości danego uczestnika szkolenia. Analiza
zachowania i wyciągnięcie wniosków dotyczących właściwego zachowania.
Wersja C. - Praca nad pogłębianiem samoświadomości
Analiza własnych zachowań menedżerskich w różnych sytuacjach w przeszłości.
Wypracowanie wniosków, które zawierać będą spis zachowań:
- zachowania, które uczestnik powinien wzmacniać lub wprowadzić
- zachowania, które uczestnik powinien ograniczyć lub wyeliminować

Podsumowanie wiedzy i
doświadczeń.

Zabawa językowa.

Retrospekcja – analiza
trudnych sytuacji z
przeszłości

Retrospekcja – analiza
własnego zachowania

15 min (= 5
minewaluacja)

5. Ewaluacja .
Zadanie 1 - ocena grupowa
Zadanie2 – ocena indywidualna i ocena grupowa
Zadanie 3 – ocena grupowa
Zadanie 4 – ocena grupowa
Zadanie 5 - ocena indywidualna

Czas na
ewaluację
został
oszacowany
przy
zadaniach.

6. Wnioski – podsumowanie WQ oraz dyskusja grupowa:
Które treści szkolenia były dla ciebie najważniejsze? Krótka dyskusja grupowa.
Chat: wpisz 1 hasło dotyczące tego, co zabierasz ze szkolenia, co chcesz wprowadzić w
życie.

Dyskusja.
Chat.

15 min

