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Katarzyna Pęczek 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP 

 

ROLA LIDERA W PRACY ZESPOŁOWEJ 

Projekt dla dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek 

 

Cele kształcenia: 

 uświadomienie uczestnikom szkoleniach kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji, 

 doskonalenie umiejętności określania hierarchii zadań dla każdego pracownika (włączając 

kierowników), 

 wspieranie współpracowników w pokonywaniu problemów związanych z pracą. 

Czas pracy: 6 godzin dydaktycznych 

 

Przebieg: 

1. Powitanie uczestników, przedstawienie celów, czasu trwania, ogólnego planu 

spotkania. 

2. Praca zespołowa – miniwykład z użyciem prezentacji multimedialnej (rodzaje 

zespołów, style kierowania zespołem) 

Materiały: prezentacja multimedialna, komputer, rzutnik multimedialny 

3. Ustalenie cech lidera – przy pomocy burzy mózgów uczestnicy generują pomysły, które 

prowadzący zapisuje na flipcharcie, powstają profile członków zespołu 

Forma pracy: zbiorowa, indywidualna 

Metoda: burza mózgów 

Materiały: flipchart, mazaki 

4. Ćwiczenie – podział kompetencji 

Prowadzący wprowadza uczestników w zagadnienie podziału kompetencji,  

tj. kompetencje formalne (nadane)  i osobowościowe, na które składają się między innymi 

kwalifikacje, doświadczenie…. 

Uczestnicy dyskutują nt. kompetencji osobowościowych niezbędnych liderowi. 

Prowadzący zapisuje propozycje na tablicy. Powstaje mapa najbardziej pożądanych 

kompetencji.  

Forma pracy: indywidualna 

Metoda: miniwykład, dyskusja 

Materiały: tablica  
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5. Ćwiczenie – rozsypanka – rola w zespole 

Prowadzący zbiera od uczestników informacje nt. ról, jakie można pełnić w zespole. 

Zapisuje je na tablicy. Następnie dzieli uczestników na kilkuosobowe grupy, którym 

przekazuje kartki z przygotowanymi wcześniej różnymi cechami osobowości. Uczestnicy 

do cech osobowości dobierają odpowiednie role. Każdy z członków grupy określa, gdzie 

widzi siebie. 

Forma pracy: grupowa, indywidualna 

Metoda: dyskusja 

Materiały: kartki z cechami osobowości, tablica 

6. Prezentacja mulitmedialna – prowadzący przedstawia Osiem ról lidera w zespole 

według Katarzyny Leśniewskiej z Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej  

1. koordynator  

 cechy osobowości: zrównoważony, indywidualista, dominujący charakter, 

przynaglający do działania  

 role w zespole: kieruje procesem działania, pracą zespołu, ustala cele 

i priorytety, wykorzystuje zdolności interpersonalne 

 cenne umiejętności: koncentruje pracę zespołu na jego działaniach 

Koordynator jako lider zespołu jest efektywny w kierowaniu zespołem, ale nie 

zawsze odpowiada potrzebom zespołu 

2. realizator  

 cechy osobowości: zrównoważony, opanowany, preferuje stabilne struktury, 

jest efektywny i systematyczny w działaniu 

 role w zespole: praktyczny organizator, określa zadania i role organizatorskie, 

ustala logiczną drogę postępowania, wyjaśnia cele 

 cenne umiejętności: koncentruje się na sprawach praktycznych, jest 

systematyczny w działaniu, charakteryzuje go upór w dążeniu do osiągnięcia 

celu 

Realizator jako lider zespołu pomaga w szybkim realizowaniu zadań, ale łatwo 

może przeoczyć rozwiązania niekonwencjonalne i innowacyjne. 

3. wódz  

 cechy osobowości: niespokojny, energiczny, impulsywny, jasno myślący, 

rywalizujący z innymi 
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 role w zespole: kieruje zadaniem, nadaje kształt wynikom pracy zespołu, 

określa metody i sposoby działania 

 cenne umiejętności: interweniuje, gdy zespół realizuje zadania, dostarcza 

energii zespołowi, prowadzi zespół do celu 

Wódz jako lider zespołu potrafi prowadzić zespół do szybkich decyzji, jest 

efektywny w działaniach, w których się specjalizuje, może być jednak 

postrzegany jako wykorzystujący zespół do forsowania własnych decyzji. 

4. innowator 

 cechy osobowości: koncentruje się na najważniejszych kwestiach, 

introwertyk, intelektualista 

 role w zespole: jest źródłem oryginalnych pomysłów, może wydawać się 

krytyczny przy rozwiązywaniu problemów, często przyjmuje radykalna 

postawę 

 cenne umiejętności: koncentruje się na najważniejszych zagadnieniach, 

proponuje nowe koncepcje, nowe rozwiązania, gdy zespół nie idzie do przodu 

Innowator jako lider zespołu potrafi stymulować zespół do działania, ale jego 

dążenie do władzy może ograniczać inwencję zespołu.  

5. poszukiwacz źródeł 

 cechy osobowości: zrelaksowany, entuzjastyczny, zrównoważony, 

dominujący ekstrawertyk 

 role w zespole: gromadzi informacje, improwizator, reprezentuje grupę na 

zewnątrz 

 cenne umiejętności: wykorzystuje zdolności interpersonalne do 

rozwiązywania konfliktów i obniżania napięć w grupie 

Poszukiwacz źródeł jako lider zespołu potrafi utrzymać poziom działania, ale 

czasami wydaje się, że ważniejsze są dla niego kontakty zewnętrzne niż praca 

w grupie. 

6. krytyk zespołu 

 cechy osobowości: zrównoważony, introwertyk, poważny, krytyczny 

 role w zespole: zajmuje się rzetelną analizą, przyjmuje i interpretuje 

informacje, ocenia krytycznie 

 cenne umiejętności: dba o zespół, nie podejmuje niekorzystnych decyzji, dba, 

aby nic nie zostało pominięte 
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Krytyk jako lider zespołu prowadzi do szybkich, efektywnych rozwiązań, ale jest 

krytykiem i może zburzyć pewność członków zespołu. 

7. dusza zespołu 

 cechy osobowości: zrównoważony ekstrawertyk, nie dąży do dominacji, 

lojalny wobec zespołu, wyczulony na potrzeby innych 

 role w zespole: bazuje na komunikacji wewnętrznej, podnosi morale zespołu, 

popiera i rozwija poglądy innych, stanowi równowagę dla dominujących 

członków zespołu 

 cenne umiejętności: buduje duch zespołu, rozładowuje napięcia w grupie 

Dusza zespołu jako lider jest znakomitym człowiekiem do budowania jedności 

w zespole. Jest doskonały dla zespołu dojrzałego, natomiast dla 

niedoświadczonego jest zbyt radykalny. 

8. skrupulatny wykonawca 

 cechy osobowości: niespokojny introwertyk, duże poczucie obowiązku, 

martwi się o przyszłość 

 role w zespole: wprowadza ład i porządek, dotrzymuje terminów, realizuje 

plan działania, zwraca uwagę na szczegóły 

 cenne umiejętności: sprawdzanie wyników pracy zespołu, podnoszenie 

jakości tych wyników, podnoszenie efektywności pracy zespołu 

Skrupulatny wykonawca jako lider może być efektywny, bo dba o wykonanie 

zadań, ale może nie docenić sił twórczych zespołu. 

7. Ćwiczenie – komunikacja w zespole  

Prowadzący prosi uczestników o  dokończenie zdania:  komunikacja w zespole to…..  

Prowadzący dokonuje próby podsumowania, czym jest komunikacja w zespole i czym 

komunikat  różni się od  intencji.  

Prowadzący pyta uczestników o najważniejsze cechy lidera, pozwalającymi kreować 

prawidłową komunikację w zespole. Odpowiedzi zapisuje na flipcharcie.  Następnie dzieli 

uczestników na kilkuosobowe grupy, którym przydziela wcześniej określone cechy lidera. 

Grupa posługując się  analizą SWOT pracuje nad poszczególnymi elementami, czyli 

słabymi, mocnymi  stronami, zagrożeniami, szansami. 

Forma pracy: indywidualna, grupowa 

Metoda: analiza SWOT, dyskusja 

Materiały: flipchart, mazaki, arkusze papieru 
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8. Ćwiczenie – etapy pracy zespołowej  

Prowadzący dzieli uczestników na grupy. Każdej wręcza kilka kartek z wypisanymi 

etapami pracy, np.  

1. sformułowanie, określenie celów, które będą realizowane przez zespół 

2. świętowanie sukcesu 

3. podział celów na zadania 

4. wspieranie 

5. monitorowanie 

6. decyzja o  sposobie działania 

7. organizacja przebiegu działań 

8. przydzielenie poszczególnym członkom zadań i motywowanie ich do 

pracy 

9. kontrola tego, co się dzieje w zespole 

10. ……………………………………… 

Zadaniem każdej grupy jest ustalenie kolejności.  Przedstawiciele grupy dzielą się 

efektami pracy. Ewentualna dyskusja. Prowadzący w formie żartobliwego podsumowania 

prezentuje slajd pt. Etapy pracy zespołowej  

 dziki entuzjazm  

 rozczarowanie 

 anarchia 

 panika  

 szukanie winnych  

 karanie niewinnych  

 awansowanie niezaangażowanych 

Forma pracy: grupowa 

Metoda: dyskusja, prezentacja multimedialna 

Materiały: kartki z etapami pracy w zespole, prezentacja 

9. Zakończenie, podziękowanie za udział w zajęciach. Zebranie informacji zwrotnych 

od uczestników.    

10. Ewaluacja metodą „Walizka, kosz” 

 


