
POZNAJ SIEBIE, DZIAŁAJ 
SKUTECZNIEJ



JAK SKUTECZNIE 

ZREALIZOWAĆ CELE  NA 
RZECZ KULTURY?



Jak się poznać, aby skuteczniej 

działać?
INTEGRACJA



1. Co umiem?

2. Co dobrze robię?

3. Moje dobre cechy?

4. Za co inni mnie chwalą?

5. Co mi się we mnie podoba?

6. Co inni we mnie lubią?

7. Dlaczego mam przyjaciół?



KOMUNIKACJA                                       
kwadrat komunikacyjny F. Schul von Thun‘a





W jaki sposób skutecznie tworzyć sieć współpracy 
pomiędzy nauczycielem, animatorem kultury i innymi 

osobami zaangażowanymi na rzecz upowszechniania 
kultury?

 Sieciowanie – nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi 

w celu pozyskiwania i wzajemnego wspierania się. 

 Stanowi więc proces wymiany informacji, doświadczeń, 

zasobów i wielostronnego wsparcia dzięki korzystnej sieci 

wzajemnych kontaktów. 



Celem współpracy w sieci jest:

 wspólna praca nad sposobami realizacji zadań 

stawianych przed edukatorami,

 dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i 

propozycjami,

 poszukiwanie indywidualnych rozwiązań dla typowych 

problemów

Podstawowe formy działania oparte są na osobistych 

kontaktach uczestników w sieci w trakcie spotkań. 



„Życie sieci nie zależy od żadnej 
struktury, ale od chęci, aby 
współpracować, coś robić i być, a nie 
mieć.”

Neil Wallace



Proces grupowy

1. Forming: start, początek sieci.

2. Storming: chaos początków. Po namysłach 

następuje pierwsza fala aktywności.

3. Norming: sieć zaczyna się pokazywać i 

stabilizować.

4. Performing: sieć wie, a jakim punkcie się znajduje, 

jak ma postępować, kim są jej członkowie.

5. Adjourning: najtrudniejszy i najdelikatniejszy etap: 

trzeba zdać sobie sprawę z tego, że sieć dobiega 

końca i że należałoby zacząć od nowa, na nowych 

podstawach, albo zająć się czymś innym.



Zagrożenia i problemy

 Finansowe

 Zużycie materiału – energia uczestników,

zaangażowanie, zmęczenie….

 Strategia-zmiana strategii, motywacji,

znika entuzjazm, interakcje, niewłaściwa

konkurencja, brak zaufania, zmiana

perspektywy.



Jak mądrze „sieciować”?

1. Dużo dajesz, inwestujesz – dużo dostajesz w 
odpowiedzi. Uczysz się od innych, wymieniasz się 
pomysłami, doświadczeniem. Doskonalisz się.

2. Wyznacz sobie precyzyjne cele, posiadaj strategię,              
myśl przyszłościowo.

3. Dobrze i precyzyjnie określ zakres obowiązków.                   
Niech każdy robi to, w czym jest najlepszy, najbardziej 
doświadczony.

4. Zasada walki i aktywności! Nie narzekamy na problemy, 
ale je rozwiązujemy. Wybieramy najlepsze pomysły,              
nie obrażamy się!

5. Jeśli boisz się ryzyka, jeśli nie chcesz dzielić się z 
innymi – daruj sobie sieciowanie.



Piramida Lencioniego
„Pięć dysfunkcji pracy zespołowej”





NISKA DBAŁOŚĆ O WYNIKI

UNIKANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Spychologia, ktoś nie  podjął decyzji , nie moje,  nie nasze

BRAK ZAANGAŻOWANIA
Brak kreatywności, brak współpracy, nie mam wpływu na to, co mam 

robić więcej

STRACH PRZED KONFLIKTEM
obecna „nieobecność”, przytakiwanie, obawa przed brakiem wsparcia, 

tworzenie pozorów , że wszystko gra

BRAK ZAUFANIA
Niedzielenie się wiedzą, ukrywanie informacji Ego-ja zrobiłem, brak 

odwagi , by sprawdzić przyczynę problemów 



Definicja Zespołu

Zespół to niewielka liczba osób                      
( najczęściej od 3 do 12), które łączy 
wspólny cel i które wspólnie dzielą 
sukcesy i odpowiedzialność wynikające 
z ich osiągnięć.



Definicja Zespołu

 Grupa osób o pozornie zbieżnych 

interesach  to nie zespół,

 Raportowanie do tego samego 

przełożonego nie definiuje zespołu,

 Każda grupa może stać się zespołem.



Zdobywanie zaufania

 Zespół nie osiągnie sukcesu bez zaufania.

 Obawa przed zaufaniem wynika                         

z instynktu samozachowawczego.

 Daj się poznać członkom zespołu jako 

„ludzie”. Niech mają możliwość 

opowiedzenia sobie nawzajem swoich 

historii.



Udoskonal „Konflikt”

 Pozwól sobie i innym uwierzyć, że konflikt 

potrafi być twórczy,

 Wypracuje z zespołem wspólne zasady 

(„kontrakt”).

 Dbaj o to, by te zasady były 

przestrzegane.



Sytuacje konfliktowe

Unikam Problemu

 Niestety, jest to najczęściej stosowane 

podejście w razie pojawienia się konfliktu. 

Jeśli jednak unikasz konfliktu, nie masz 

możliwości wypracowania nowych 

rozwiązań w przyszłości.



Sytuacje konfliktowe

Kompromis

Kompromis sprowadza troskę o mnie i o innych 
do wspólnego mianownika. Daję trochę, biorę 
trochę, Ty dajesz trochę i bierzesz trochę                  
a spotykamy się w połowie.                                            
W pracy zespołu kompromis jest czasem 
konieczny. Jednocześnie, w procesie 
podejmowania naprawdę ważnych decyzji 
nadmierne poszukiwanie kompromisu może 
prowadzić zespół do braku decyzyjności i utraty 
skoncentrowania na osiąganiu celów. 



Sytuacje konfliktowe

Wygramy razem

 To podejście do konfliktu jest oparte o 

wysoki poziom zainteresowania sobą,                    

jak i innymi. Podejście to często 

opisywane jest jako win/win.                     

W wysoko rozwiniętych zespołach 

konflikt jest zazwyczaj oparty właśnie o to 

podejście. 



Sytuacje konfliktowe

Pytanie: 

 Jeśli inny zespół lub osoba podejmują 

decyzję z którą się nie zgadzam, czy 

oznacza to, że ja przegrywam a oni 

wygrywają? 



Sytuacje konfliktowe

Odpowiedź: 

 Niekoniecznie. Kluczem jest to byś osobiście 
chciał tego, co najlepsze dla zespołu. Zaś 
najlepsze dla zespołu będzie Twoje wsparcie 
dla wypracowanej decyzji, nawet jeśli 
osobiście wspierałeś dotychczas inną.                
Łącząc troskę o siebie z troską o zespół 
możesz wciąż wspierać decyzję. Takie 
zachowanie prowadzi do rozwiązania 
„Wygrana/Wygrana”. 



Sytuacje konfliktowe

 Konflikt może Wam pomóc w trudnych czasach stać się 
bardziej produktywnym zespołem. 

 To właśnie poprzez konflikt masz możliwość wydobycia 
najlepszych pomysłów wszystkich członków zespołu i 
poddania ich pod dyskusję. To pomoże Twojemu 
zespołowi znaleźć najlepszy sposób na to, jak ruszyć do 
przodu. 

 Twój zespół i cała firma powinna wypracować zestaw 
zasad dotyczących tego, jak będziecie się posługiwać 
konfliktem i jakie macie w projekcie prawa i obowiązki. 
Bez wspólnego wypracowania tychże metod trudno jest 
zarządzać konfliktem w sposób efektywny. 



Rozwiązanie win/win

Istotą podejścia win-win jest więc znalezienie takiego 
rozwiązania konfliktu, dzięki któremu:

 wszystkie strony poczują się usatysfakcjonowane,

 zostaną zaspokojone potrzeby uczestników,

 osiągnięte zostaną rezultaty pożądane przez strony 
konfliktu.

 Nie należy jednak mylić rozwiązania win-win z 
kompromisem, ponieważ kompromis polega na tym,             
że obydwie strony konfliktu z czegoś rezygnują, a zatem 
ich potrzeby nie zostają w pełni zrealizowane. 
Kompromis często oznacza ostatecznie przegraną 
obydwu stron (lose-lose). Trzymając się metafory 
sportowej – kompromis można porównać do remisu, 
który czasem jest zwycięski, ale innym razem oznacza 
stratę dwóch punktów.



Pobudź współodpowiedzialność

 Łatwiej nam wymagać odpowiedzialności                   
za rezultaty, niż zachowania, 

 Gdy nie oczekujesz odpowiedzialności, 
członkowie zespołu zaczynają lekceważyć 
zasady zespołu.

 Wymagaj cotygodniowych sprawozdań                   
z wykonania planów (spotkania zespołu). 

 Wspieraj zespół w przyjmowaniu wzajemnie 
aktywnych postaw. 



Zdobądź zaangażowanie

 •Zaangażowanie to nie kompromis, 

 •Pokaż korzyści płynące z pełnego 

zaangażowania, 

 •Pokaż konsekwencje jego braku 

(nieobecni nie mają głosu). 



Skoncentruj uwagę na wynikach

 Zapisz cele globalne, w sposób mierzalny, 

w dobrze widocznym miejscu.

 Poproś zespół, by się zgodził na powyższe 

cele.

 Wspieraj zespół, usuwając przeszkody. 



Kontrakt zespołu

 Wypracujcie wspólne 10 zasad funkcjonowania                      
w konflikcie. 

 Skoncentruj się na tym, co jest najlepsze dla Klienta,                         
dla Zespołu. 

 Nie mówimy na raz. 

 Trzymajmy się tematu. 

 Bez ataków personalnych. 

 Używamy języka branżowego. 

 Powiedz „przerwa”, gdy będziesz chciał ochłonąć. 

 Powiedz „przerwa”, gdy będziesz potrzebować więcej 
informacji, bądź danych. 

 Bądź uczciwy, co do słabości własnych argumentów.               
Nie upieraj się przy swoim, gdy masz słabe argumenty. 



Korzyści

 Uczy dobrej komunikacji 

 Zachęca do współdziałania 

 Umożliwia generowanie pomysłów 

 Ułatwia rozwiązywanie problemów 

 Przyspiesza rozwój pracowników 

 Rozwija relacje partnerskie 

 Narzędzie „Uczącej się Organizacji” 



Jak osiągnąć zamierzony cel?



MODEL DILTSA







KAIZEN

„Mała zmiana na lepsze” –

koncepcja będąca częścią 

systemu zarządzania 

produkcją wypracowaną  

w firmie Toyota. 

Przez amerykanów 

nazwana LEAN 

MANAGEMENT. 



ZASADY KAIZENA W PODCHODZENIU 

DO POKONYWANIA TRUDNOŚCI

1.Problemy stwarzają nowe 
możliwości. Problemy i trudności w ujęciu KAIZEN 
to nowe możliwości, perspektywy przed którymi 
stoisz, a których jeszcze nie odkryłeś.

2.Pytaj 5 razy „Dlaczego?”, aż dojdziesz do źródła 
problemu. Nie zadowalaj się pierwszą odpowiedzią. 
Pytaj: dlaczego,  dlaczego, dlaczego..., aż dojdziesz do 
istoty, sedna problemu.

3.Bierz pomysły od wszystkich. Nie staraj się 
rozwiązać wszystkich problemów sam, zaangażuj 
współpracowników, rodzinę, kolegów: podchodź do 
nich systemowo.

http://www.ark-doradztwo.pl/pl/czytelnia/o_zarzadzaniu/202.html
http://www.ark-doradztwo.pl/pl/czytelnia/o_zarzadzaniu/219.html


4.Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do 

wdrożenia. Podchodź realistycznie 

i pragmatycznie do rozwiązań, które chcesz 

wdrożyć. Zdobądź akceptację osób, na które 

zmiana będzie miała wpływ.

5.Odrzucaj ustalony stan rzeczy. Nie obawiaj 

się podważyć aktualnego stanu rzeczy. To co było 

dobre kiedyś, do dzisiejszej rzeczywistości może już 

nie przystawać.

6.Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są 

zbędne. Obawa przed zmianą zawsze się pojawi, 

więc weź ją za naturalny element pracy nad 

nowymi rozwiązaniami



7.Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te 

idealne. Zbytnie komplikowanie spraw może zaszkodzić.     

Nie czekaj na idealne, wszystko rozwiązujące pomysły. Ciesz 

się z małych sukcesów.

8.Użyj sprytu zamiast pieniędzy. Nie każde dobre 

rozwiązanie musi drogo kosztować, wykorzystuj posiadane 

już zasoby i potencjał, o którym możesz jeszcze nie wiedzieć.

9.Pomyłki koryguj na bieżąco. Nie czekaj, aż sprawy 

wymkną się spod kontroli: im szybciej zadziałasz, tym szybciej 

dostrzeżesz efekty swoich decyzji.

10.Pamiętaj, ulepszenie nie ma końca. Strategia 

KAIZEN to strategia długofalowa, która procentuje gdy jest 

systematycznie i systemowo stosowana.



W jaki sposób małe kroki stają się 

wielkimi skokami
Twój mózg jest zaprojektowany tak, by 
przeciwstawiać się zmianom. Jednakże 
podejmując małe kroki, zmieniasz swój układ 
nerwowy tak, że: 

 usuwa on blokady twórczego myślenia, 

 omija reakcję „walki lub ucieczki”, 

 tworzy nowe połączenia między neuronami, 
dzięki czemu Twój mózg ochoczo włącza się 
w proces zmiany, co bardzo skutecznie zbliża 
Cię do wyznaczonego celu. 



OPÓR

 1. Zdarza się, że klient: 

 - wybierze rozwiązanie, które jest dużym zadaniem i obawia 
się go zacząć realizować 

 - wielokrotnie próbował danego rozwiązania bez większych 
sukcesów 

 - wybierze małe rozwiązanie, ale nie ma energii do jego 
realizacji 

 (np. zgłasza wątpliwości, czy mu się uda) 

 2. Bardzo często dotyczy to kwestii takich jak: 

 - dbanie o sprawność fizyczną, kondycję, zdrowie 

 - zmiana nawyków, np. rzucanie palenia papierosów 

 - poradzenie sobie z trudnym dla niego zadaniem, np. 
egzamin na prawo jazdy 

 - poprawa relacji i związków 



CYKL ZMIANY (model E. Kubler-Rosss)



KAIZEN COACHING

 Wtedy warto pójść w małe, bardzo małe kroki 
prowadzące do celu. Pomocne będą pytania: 

 „Co możesz zrobić, choćby najmniejszego, co 
mogłoby poprawić swoją kondycję?” 

 „Co możesz robić przez 1 minutę codziennie, 
aby zmniejszyć swoją wagę?” 

 „Jaki mały, trywialny krok jest realny dla 
Ciebie, aby poprawić swoją skuteczność?” 



KAIZEN COACHING

 Kolejnym etapem, będzie znalezienie 
wyzwalacza (trigger) tego działania. 

 W którym momencie każdego dnia 
będziesz to robił? 

 Po jakiej codziennej czynności chcesz 
to robić? 

 Co będzie Ci codziennie przypominało 
o zrobieniu tego działania? 

 Ostatnią kwestią jest ustalenie sposobu 
monitoringu. 



KAIZEN COACHING

 Ćwiczenie (po 15 min na 1 osobę) 

 1.Wypisz jakie rzeczy marnują twój: czas, 

pieniądze, energię? Mogą to być małe 

rzeczy np. cieknący kran, jak i duże np. 

napisanie doktoratu. 

 2.Którą z tych rzeczy chcesz się zająć? 

 3.W parach: Coach zadaje Klientowi 

pytania Kaizen’owe. 



IDEA PARTYCYPACJI

 Partycypacja społeczna lub obywatelska to 
koncepcja, która zakłada, że udział wszystkich 
zainteresowanych osób w działaniach na rzecz 
wspólnego dobra lub podejmowaniu decyzji ich 
dotyczących przynosi najlepsze efekty i wiele 
korzyści dla osób zaangażowanych.

 Partycypacja uczniowska: wszelkie działania 
umożliwiające uczniom i uczennicom zdobycie 
kompletnych informacji, wyrażenie swojej opinii 
oraz –tam gdzie to możliwe –udział w 
podejmowaniu decyzji w odniesieniu do 
wszelkich spraw mających wpływ na 
funkcjonowanie uczniów i uczennic w szkole.





Drabina partycypacji

Współdecydowanie

Konsultowanie

Informowanie

Powierzchowność

Pozorność

Manipulacja



Drabina partycypacji

 Co jest potrzebne w szkole, aby wspinać 

się po drabinie partycypacji i skuteczniej 

angażować młodzież?

 Co sprzyja partycypacji młodzieży w 

działaniach z wiązanych aktywnością w 

dziedzinie edukacji, kultury, sztuki i innych 

dziedzin życia?



Przełamywanie barier w stosunkach 

pomiędzy dorosłymi i młodzieżą

 Jeśli dorośli i młodzież mają pracować w partnerstwie, to obie strony 

muszą być świadome istniejących między nimi różnic i gotowe do 

kompromisu.

 Porzuć władzę: partycypacja polega na podziale władzy i dorośli powinni 

się nią faktycznie dzielić z młodzieżą. Młodzi ludzie nie przestaną Cię 

przez to szanować, szczególnie jeśli są w pełni świadomi ich własnej 

odpowiedzialności, a tym bardziej, jeśli sami brali udział w formułowaniu 

takich procesów. W rzeczywistości twoje stereotypy i utrwalone 

przekonania mogą zostać tu w całkiem miły sposób rozwiane.



Jak „wspiąć się” po drabinie 

partycypacji młodzieży?

 Uczestnicz z przyjaznym nastawieniem do młodzieży i miej 

gotowość do zmiany własnych poglądów.

 Słuchaj głosu dzieci i młodzieży.

 Miej szacunek dla poglądów młodych ludzi

 Zaangażuj młodych ludzi w cały proces.

 Zaangażuj młodych ludzi w tworzenie modelu 

partycypacyjnego.

 Bądź świadoma/y istnienia przyjętych z góry założeń i 

stereotypów.



Jak „wspiąć się” po drabinie 

partycypacji młodzieży?

 Przekrocz istniejące granice w relacjach dorosłych z 

młodzieżą poprzez podzielenie się władzą.

 Używaj odpowiedniego języka, który będzie zrozumiały dla 

wszystkich.

 Doceniaj zaangażowanie młodych ludzi.

 Pozwól młodzieży na rezygnację z uczestnictwa w procesie.

 Bądź szczery/a.



Źródła, bibliografia

 http://www.mlodziezmawplyw.org.pl/files/publikacje/Skuteczna_pr

aca_z_mlodzieza.pdf

 http://www.dobrezycie.org/system/files/attachments/publikacja-

zaloguj-sie-do-dzialania-fundacja-dobre-zycie.pdf

 http://szkola.pm/2016/06/30/piramida-diltsa-przydatny-model-

pracy-coachingowej/

 Moc  coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i 

kompetencje osobiste., Wilczyńska Maja, Nowak Małgorzata, 

Małgorzata Kućka…

http://www.mlodziezmawplyw.org.pl/files/publikacje/Skuteczna_praca_z_mlodzieza.pdf
http://www.dobrezycie.org/system/files/attachments/publikacja-zaloguj-sie-do-dzialania-fundacja-dobre-zycie.pdf
http://szkola.pm/2016/06/30/piramida-diltsa-przydatny-model-pracy-coachingowej/


Dziękuję za uwagę

Mariusz Madej

mariuszmg101@gmail.com

mailto:mariuszmg101@gmail.com

