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TREŚCI NAUCZANIA 

 

S4-Mechanizmy grupowe. Wpływ jednostki na grupę – skuteczne przywództwo. Wpływ grupy na 

jednostkę. 

 

Odniesienie dla efektów kształcenia dla przedmiotu: 

EK_W1: Charakteryzuje zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji, definiuje modele 

i style komunikacji interpersonalnej. 

EK_W7: Omawia psychologiczne uwarunkowania sytuacji konfliktowej oraz wymienia typy reakcji na konflikt. 

EK_U2: Efektywnie komunikuje się z innymi i doskonali umiejętności asertywności dzięki czemu potrafi wyrażać 

opinie i potrzeby. 

EK_K1: Przejawia empatię w relacji z pacjentką i jej rodziną. 

EK_K2: Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych. 

EK_K4: Potrafi krytycznie oceniać własne i cudze działania, a także doskonalić proponowane rozwiązania. 

 

Uwaga! Do zaliczenia przedmiotu obowiązują treści zawarte w prezentacji przygotowanej 

przez Państwa koleżanki z grupy. Konspekt prezentacji zamieszczam na końcu skryptu. 

Dodatkowo temat uzupełniam o poniższe treści dotyczące współpracy w zespole. 

 

1. Co to jest zespół i dlaczego warto tworzyć zespoły? 

Zespół to mała liczba osób o uzupełniających się umiejętnościach, mających wspólny cel, 

system wartości i podejście, za które wszyscy czują się odpowiedzialni. 

Praca każdego zespołu, działu, komórki, sekcji jest kluczem do sukcesu w funkcjonowaniu 

oddziału. Stworzenie efektywnego zespołu nie jest rzeczą prostą i łatwą. Suma wybitnych 

indywidualności nie staje się automatycznie wybitną grupą. Ludzie napotykają wiele barier we 

wzajemnej współpracy, a pierwszą z nich i najbanalniejszą jest to, że umiejętność pracy 

zespołowej nie jest tym, co rozwija się w trakcie standardowej edukacji. Nie przywiązuje się do 

niej znaczenia i dopiero życie zawodowe i konieczność ciągłego rozwiązywania problemów 

i doskonalenia systemu opieki podkreślającego wagę współpracy zmienia to błędne nastawienie 

w coraz większej liczbie szpitali. 

Jakie korzyści przemawiają za pracą zespołową? 

 Wspólna praca pomnaża energię, zapał do pracy oraz wzmaga kreatywność i zdolności 

twórcze – zachodzi zwiększenie przepływu informacji, pomysłów, reakcji zwrotnych. 
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 Komunikacja w dobrym zespole jest interaktywna, dzięki czemu pracownicy mogą wspólnie 

rozbudowywać pomysły, dodając nowe sugestie oraz okazując zainteresowanie dla ich opinii 

i zdania. 

 Zaspokajana jest potrzeba przynależności do grupy, możliwość podjęcia odpowiedzialności za 

kogoś i coś innego, w tym sukces współpracowników i całego oddziału. 

 Szybko nadchodzi pomoc w kłopotach – członkowie zespołu są bardziej skłonni do 

ofiarowania pomocy, nawet gdy się ich o to nie prosi. 

 Razem wykorzystuje się mocne strony ludzi, elastyczniej zarządza talentami. 

 Indywidualny sukces jest doceniany przez całą grupę, bo służy jej sukcesowi, a porażka 

podzielona przez liczbę członków zespołu jest mniej bolesna. 

 Pewne zadania tylko zespół może szybko i efektywnie wykonać. 

Ludziom trudno jest ze sobą współpracować, ponieważ nie widzą barier i zakłóceń 

w komunikowaniu się z innymi, nie potrafią zrozumieć ich punktu widzenia, wczuć się w jakąś 

sytuację. W skutecznym budowaniu zespołu kluczową rolę odgrywa umiejętność porozumiewania 

się z innymi. 

 

Wspólne cele – aby skutecznie działać, zespół musi mieć jasno postawione cele. Ponadto 

członkowie zespołu muszą być zaangażowani w realizację tych celów. Czas spędzony na 

formułowaniu celów i dyskutowaniu potencjalnych problemów pozwala na zaoszczędzenie 

wysiłku i czasu na rozwiązywaniu konfliktów. 

Przez cel rozumiemy jakiś punkt (niekoniecznie fizyczny) mający dla grupy, jako całości wartość 

pozytywną. Aby go osiągnąć grupa podejmuje określone zadania, a po osiągnięciu tego punktu 

zaprzestaje działania. Grupa może posiadać więcej niż jeden cel. Bardzo istotna jest jasność tego 

celu: 

 im jaśniej określony cel grupowy i sposób jego realizacji tym chętniej jednostka pracująca 

w danej grupie wykonywała przydzielone jej zadania, 

 im większa jest jasność celu tym mniej napięć przeżywa jednostka w związku z wykonywaniem 

zadania, 

 im jaśniejszy jest cel i drogi prowadzące do jego osiągnięcia, tym mniej uczuć wrogich przeżywa 

jednostka w sytuacji pracy grupowej, 

 im jaśniejszy jest cel i sposób jego realizacji, tym bardziej jednostka czuje się związana z grupą 

zadaniową, 

 im jaśniejszy jest cel i wyraźniej określony sposób jego osiągnięcia, tym chętniej osoby wykonują 

polecenia grupowe. 
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Wykorzystanie zasobów 

Ostatecznym celem zespołów jest efektywność. Dlatego zespół musi wykorzystywać zasoby, 

jakimi dysponuje, co oznacza tworzenie takiego środowiska, w którym każdy z członków zespołu 

będzie mógł i chciał wykorzystać swój potencjał. 

 

Zaufanie i rozwiązywanie konfliktów 

Ludzie nie pracują ze sobą płynnie. W wielu sytuacjach pracy zespołowej muszą pojawić się 

kontrowersje. Dlatego zdolność do rozpoznania i otwartego rozwiązania konfliktu jest dla 

zespołu warunkiem koniecznym. 

 

Procedury i kontrola 

Zespoły potrzebują procedur, które regulują ich działania. Mogą to być proste ustalenia co do 

przebiegu spotkań zespołu, ale także mogą to być skomplikowane procedury realizacji zadań. 

Sam zespół powinien decydować o tym, jaki rodzaj kontroli będzie dla niego najlepszy. 

 

Efektywna komunikacja interpersonalna 

Rozwój zespołu zależy od umiejętności wzajemnego komunikowania się jego członków. 

Najlepsze wskaźniki efektywności komunikowania to wzajemne słuchanie i bazowanie na 

pomysłach innych. Komunikowanie takie opiera się na samoregulacji, która daje każdemu równą 

szansę na uczestniczenie w dyskusji. 

 

Co wyróżnia dobry zespół? 

Efektywna i przyjazna komunikacja między członkami zespołu 

Otwarta i szczera wymiana informacji, myśli i idei 

Twórczy stosunek do pracy zespołowej, jednakowy dla wszystkich członków 

Atmosfera zaufania i otwartości 

Poczucie przynależności do zespołu 

Pełne wzajemne zaangażowanie w osobisty rozwój i sukces pozostałych członków, jak 

również w osiąganie wspólnych celów 

Uwieńczone sukcesem poszukiwanie sposobów stałego doskonalenia metod i wyników 

Wysoka kreatywność 

Umiejętność rozwiązywania najtrudniejszych, najbardziej delikatnych i drażliwych kwestii 
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Cechy efektywnego zespołu 

Zespół radzi sobie z konfliktami, rozwiązuje je w sposób otwarty 

Satysfakcja z dobrze wykonanych zadań 

Zaangażowanie wszystkich członków zespołu na podobnym poziomie 

Dobra organizacja pracy 

Poczucie humoru 

Docenianie informacji zwrotnej 

Wzajemna sympatia 

Wzajemna pomoc 

Docenianie 

Wspólny cel lub zadanie 

 

Cechy nieefektywnego zespołu 

Nieudolność, niezaradność, ślamazarność 

Indywidualizm 

Różne cele poszczególnych członków zespołu 

Różne poziomy intelektualne i fizyczne 

Antagonizmy 

Błędy w zarządzaniu 

Nadmierna rywalizacja w grupie 

 

Klimat zespołu 

Klimat zespołu jest to atmosfera, w jakiej pracują jego członkowie. Ważnymi aspektami klimatu 

zespołu są: 

• zaufanie, 

• zwartość, 

• dawanie wsparcia. 

 

Zwiększanie spoistości zespołu 

• Zbudowanie silnej tożsamości grupowej 

• Odnoszenie się do członków zespołu przez my i nas 

• Docenianie zespołu, jako całości, kiedy przedstawia się go osobom z zewnątrz lub innym 

grupom 

• Docenianie jednostek w zespole za ich wkład w realizację celów zespołu 
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• Wspieranie zarówno różnic zdań, jak i zgodności poglądów poprzez zachęcanie do otwartości 

i wolności wyrażania myśli 

• Wyznaczanie zespołowi jasnych i osiągalnych celów: 

- cele powinny być wystarczająco trudne, aby były wyzwaniem oraz pozwalały na zbudowanie 

dumy zespołowej, kiedy zostaną one zrealizowane, 

- cele nie powinny być niemożliwe do zrealizowania, ponieważ niepowodzenie w osiąganiu celu 

zmniejsza spoistość grupy. 

 

2. Fazy rozwoju zespołu 

Cykl życia zespołu 
 zespół: sygnały rozpoznawcze: 

Etap 1 
Formowanie się 

 jest „nie rozwinięty” 

 „formuje się” 

 skoncentrowany jest na 
podziale ról 

 przesadna grzeczność 

 zakłopotanie 

 entuzjazm 

 sztywna komunikacja 

 niewielkie osiągnięcia w pracy 

Etap 2  
Wzburzenie 

 „eksperymentuje” 

 przeżywa wewnętrzne burze  

 skupia się na tym „jak układa 
się współpraca” 

 konflikty 

 żywe debaty i dyskusje 

 próby różnych metod pracy 
zespołowej 

 pierwsze osiągnięcia 

Etap 3 
Normalizacja i działanie 

 jest „dojrzały” 

 wykonuje zadania 

 koncentruje się na osiąganiu 
celów 

 odprężenie, atmosfera pracy 

 uczucie zaufania 

 większość rozmów skupia się 
na pracy 

 cele są osiągane! 

Etap 4 
Zakończenie 

 „kończy działalność” 

 „żałuje, że już koniec” 

 koncentruje się na rozstaniu i 
rozejściu do nowych zadań 

 dopinanie ostatnich spraw 

 „świętowanie zwycięstwa” 

 uczucie smutku 

 planowanie nowych zespołów 

 pożegnania 

 

Formowanie się – w fazie tej wśród członków zespołu dominuje niepokój, pracownicy spoglądają 

z ufnością w kierunku kierownika, testują siebie nawzajem, czują się niepewnie. Sprawdzają, 

jakie rodzaje zachowań są dopuszczalne, a jakie nie. 

Wzburzenie – pojawiają się pierwsze konflikty, opór wobec zmian i narzucanych sposobów 

postępowania, w skrajnych przypadkach może się ujawnić otwarty bunt wobec kierownika 

i innych członków zespołu. 

Normalizacja – spójność grupy wzrasta, powstają nowe normy, pojawia się otwarta 

komunikacja, członkowie zespołu zaczynają się wspierać, rośnie zaufanie, tworzą się przyjaźnie 

wśród członków zespołu. 
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Działanie – gdy problemy interpersonalne zostają rozwiązane a role zdefiniowane, pojawia się 

„duch pracy”. Pracownicy odczuwają napływ energii, aby zrealizować wyznaczone zadania. W tej 

fazie wydajność pracy jest najwyższa. 

Zakończenie – członkowie zespołu mają świadomość konieczności zakończenia wspólnego 

działania i rozstania. W tej fazie pojawia się uczucie żalu, ale i ekscytacji związanej z planowanie 

kolejnych działań. 

 

3. Role w zespole 

Rola to społecznie określony wzorzec zachowania. Przyjmowane przez uczestników role grupowe 

stanowią wypadkową ich osobowości i sytuacji grupy. Podejmowane bywają z różnym stopniem 

świadomości, a często zupełnie nieświadomie. Zwykle są bardziej widoczne dla pozostałych 

uczestników niż dla samego nosiciela roli. Podajemy opis kilku podstawowych ról. 

Ogólny podział ról: 

 Role zadaniowe – zachowania, które przybliżają grupę to zamierzonego celu. 

 Role społeczne – takie, które koncentrują się na emocjach, uczuciach, wzajemnych relacjach. 

 Role indywidualne – założeniem ich jest osiągnięcie jakiegoś indywidualnego celu bez 

zważania na dobro grupy. 

Role w zespole według M. Belbina – patrz: opis do kwestionariusza (załącznik). 

 

4. Proces komunikacji w zespole 
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Członkowie zespołu, w którym słucha się innych, są bardziej: 

 otwarci, 

 szczerzy, 

 konstruktywni w swoich wypowiedziach, 

 aktywni, 

 twórczy, 

 nastawieni na zmianę. 

 

Bariery komunikacji – komunikowanie obronne w zespole (J. Gibb) 

 Ktoś dąży do podporządkowania lub kontroli 

 Ktoś ocenia lub osądza – wzbudza poczucie winy 

 Ktoś mówi o cechach osoby zamiast o konkretnych zachowaniach 

 Ktoś uprawia destrukcyjne krytykanctwo – szuka tylko słabych stron i błędów 

 Ktoś przyczepia „etykietki” – łatwe, pośpieszne diagnozy 

 Ktoś używa uogólnień – np. zawsze, nigdy, wszyscy, nikt 

 Ktoś traktuje innych instrumentalnie 

Ktoś zachowuje się w sposób świadczący o zarozumiałości lub nadmiernej pewności siebie 

 

Komunikowanie otwarte w zespole (wg J. Gibb) 

Jestem na nie gotowy, gdy uznaję, że osoba wchodząca ze mną w kontakt: 

 przekazuje mi wiedzę i konkretne informacje; 

 jest ukierunkowana na rozwiązanie problemu; 

 oddziela ludzi od problemu; 

 jest miękka dla ludzi, twarda dla problemu; 

 cechuje ją podejście egalitarne; 

 jest spontaniczna i empatyczna. 

 

5. Konflikt w zespole 

Pod pojęciem konfliktu rozumie się każdą taką sytuację, której źródła tkwiące w człowieku i/lub 

w jego otoczeniu, wzbudzają w nim silne napięcia i motywują go do zachowań mających na celu 

usunięcie tego stanu. Konflikt to sprzeczność dążeń, niezgodność interesów czy poglądów, 

antagonizm, spór, zatarg. 
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Źródła konfliktów: 

 Brak komunikacji lub wadliwa komunikacja zespole 

 Dzielenie zasobów (szczególnie ograniczonych) 

 Różnice w celach i potrzebach szczególnie mające trwały charakter 

 -Współzależność działań 

 Nadmierna generalizacja – pojedyncze informacje stają się podstawą do uogólnień 

 Różne wzorce kulturowe 

 Różnice wartości lub poglądów 

 Inne źródła konfliktu: indywidualne style i niejednoznaczność organizacyjna 

 

Detektory konfliktu 

Objawy, które wskazują na możliwość pojawienia się sporu to detektory konfliktu. Zaliczamy do 

nich: 

 unikanie bezpośredniego kontaktu z drugą osobą, 

 nacechowanie wzajemnych kontaktów formalizmem, brakiem cierpliwości, drażliwością oraz 

brakiem tolerancji, 

 prowokowanie impulsywnych zachowań drugiej osoby, czyhanie na jej potknięcia, złośliwe 

komentarze, 

 podkreślanie różnic i odrębności we wzajemnych relacjach, 

 atakowanie przewidywanych działań drugiej osoby, 

 niezgadzanie się na żadne plany i propozycje wysuwane przez druga osobę, 

 ironiczne traktowanie, lekceważenie poglądów i wysuwanych propozycji działania drugiej 

osoby, 

 uparte trzymanie się własnego zdania (fiksacja) oraz emocjonalna jego obrona w przypadku 

kontrargumentacji, 

 zarzucanie złej woli, nieczystych intencji, 

 przejawianie nieufności oraz gotowości do zachowań obronnych oraz ofensywnych przy 

kontakcie z druga osobą, 

 ograniczenie swobody działania drugiej osoby. 

 

Źródła, które są przyczyną powstania sytuacji konfliktowej 

Konflikt wynikający z braku satysfakcji z istniejących kontaktów między ludźmi to konflikt relacji. 

Wyraża się on negatywnym stosunkiem do ludzi, z którymi jest się w sytuacji konfliktowej, 
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towarzyszą mu silne negatywne emocje, niezrozumienie, stereotypowe postrzeganie ludzi, 

z którymi się nie zgadzamy oraz odwetowe zachowania. 

 

Konflikt związany z ograniczonym dostępem do informacji to konflikt danych. Polega on na nie 

dysponowaniu przez uczestników konfliktu potrzebnymi informacjami, brakiem danych, 

posiadaniu przez uczestników konfliktu odmiennych informacji lub odmiennych ich 

interpretowaniu. Nierozwiązany w odpowiednim momencie może doprowadzić do 

niekontrolowanej eskalacji, ponieważ strony mogą oskarżać się o nie ujawnianie danych, 

manipulacje informacjami lub celowe wprowadzanie w błąd. 

 

Konflikt wynikający z odmiennych systemów wartości uczestników sytuacji konfliktowej to 

konflikt wartości. Powoduje on często brak tolerancji i poszanowania wartości uznawanych 

przez innych. Może on doprowadzić do antagonizowania ludzi i zablokować jakąkolwiek 

współpracę. 

 

Konflikt związany ze strukturą sytuacji, w której znajdują się uczestnicy konfliktu to konflikt 

strukturalny. Może on wynikać ze struktury organizacji, z ról pełnionych przez uczestników 

konfliktu w organizacji, ograniczeń czasowych, zbyt dużej ilości zadań, jakie mają być wykonane 

w tym samym czasie. Często nie jest zależny od ludzi. Sprzyja on powstawaniu innych typów 

konfliktów, jak konflikt relacji czy konflikt wartości. 

 

Konflikt związany z zablokowaniem realizacji potrzeb wynikających ze współzależności między 

uczestnikami konfliktu to konflikt interesów. Najczęściej powstaje wówczas, gdy któraś ze stron 

chce zaspokoić swoje potrzeby kosztem drugiej strony. Ten typ konfliktów może dotyczyć 

potrzeb rzeczowych dotyczących istotnych dóbr, potrzeb proceduralnych związanych z zasadami 

postępowania np. sposobem przyjmowania interesantów oraz potrzeb psychologicznych 

odnoszących się do własnej osoby, takich jak potrzeba szacunku, zaufania. 

 

Przebieg konfliktu w dużej mierze zależy od tego, które z jego składowych odgrywają rolę 

dominującą. Na przykład nierozwiązane konflikty relacji, wartości czy danych sprzyjają narastaniu 

wrogości. Mogą się też wzajemnie wzmacniać. Na przykład różna interpretacja posiadanych 

informacji (konflikt danych), sprzyja tworzeniu podejrzeń o manipulację (konflikt relacji) czy 

niemoralność (konflikt wartości). Dokładna diagnoza czym jest spowodowany konflikt relacji, 
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wartości czy danych umożliwia zarówno zrozumienie przyczyn, jak i kontrolę przebiegu konfliktu. 

Może chronić przed jego eskalacją i pozwala uniknąć zbędnych napięć. 

 

Model osobowościowych stylów reagowania na konflikt 

 

 

Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

1. Unikanie/styl bierno-egocentryczny 

 napięcie emocjonalne i frustracja spowodowana konfliktem są na tyle silne, że człowiek woli 

wycofać się z konfliktu; 

 przekonanie, że konflikt sam w sobie jest złem. 

Unikanie to: 

 - fizyczne wycofanie się z miejsca, 

 - nie mamy argumentów i chcemy zebrać informacje, 

 - odwlekanie, 

 - ignorowanie i pomijanie milczeniem, 

 - jesteśmy w złej kondycji psychicznej. 

Kiedy go stosować? 

 Gdy przedmiot sporu jest symptomem większego problemu lub inne kwestie są istotniejsze 

 Kiedy i tak nie ma szans na poprawę sytuacji 
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 Gdy koszt konfliktu przewyższa możliwe korzyści 

 Gdy należy złagodzić napięcie i sprawić, by ludzie zyskali szerszą perspektywę 

 Gdy spór toczy się nie w porę 

 

2. Łagodzenie/styl bierno-otwarty 

 postępowanie zgodnie z interesem strony przeciwnej; 

 osoba nastawiona na utrzymanie dobrych stosunków z innymi bez uwzględniania własnych 

interesów; 

 przekonanie – konflikt jest czymś złym. 

Kiedy stosować „łagodzenie”? 

 Kiedy jesteśmy w błędzie – korygowanie naszego stanowiska 

 Partner ma zdecydowaną przewagę nad nami, a my potencjalne zyski w dalszej perspektywie 

czasowej 

 Gdy warto pójść na ustępstwa, aby zademonstrować swój rozsądek lub wielkoduszność 

 Kiedy przedmiot sporu jest bardziej istotny dla drugiej strony niż dla nas i mamy okazję 

wykonać wspaniały gest w celu poprawienia wzajemnych stosunków 

 Kiedy i tak mamy w perspektywie porażkę i dalsze obstawanie może negatywnie wpłynąć na 

pozostałe interesy 

 Kiedy odkryjemy, że nie mamy racji, a korzyści płynące z tej decyzji odwrócą uwagę od 

zakłopotania 

 

3. Konkurencja/rywalizacja/styl aktywno-egocentryczny 

 patrzenie na konflikt jako na grę do wygrania; 

 wygrana oznacza sukces i dobry wynik, przegrana natomiast porażkę, słabość, utratę 

prestiżu; 

 oczekiwanie zwycięzcy i pokonanego; 

 aby osiągnąć cel używa się wielu środków, nie zawsze uczciwych; 

 jest to sposób na podtrzymywanie samooceny; potrzeba udowadniania własnej przewagi; 

przyzwyczajenie do demonstrowania siły i wyższości; duże zapotrzebowanie na stymulację. 

Kiedy stosować? 

 Kiedy musisz się bronić przed bezlitosnymi jednostkami 

 Gdy wiesz, że racja leży po twojej stronie i możesz to udowodnić 

 Gdy nie istnieje możliwość kompromisu 
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4. Kompromis/styl średnio aktywny i średnio egocentryczny 

 Przekonanie – ludzie nie mogą zawsze robić wszystkiego tak, jakby chcieli, ale, że czasami 

muszą znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia, na której mogliby koegzystować; 

 Każda ze stron może coś zdobyć w wyniku konfliktu, ale też każda może coś stracić; 

 Dobry sposób: 

- kiedy obie strony mają równą siłę i szczególnie wygórowane żądania; 

- brak czasu. 

Kiedy go stosować? 

 Gdy twój cel jest istotny, lecz równie ważne jest utrzymanie dobrych stosunków z drugą 

stroną 

 Gdy obie strony dysponują jednakowymi środkami i reprezentują wykluczające się cele 

 Gdy potrzeba czasu na ugodę (wszyscy muszą przyjąć, że kompromis jest czasowy) 

 Gdy z uwagi na ograniczenia czasowe należy przyjąć dogodne rozwiązanie 

 Gdy ani współzawodnictwo, ani współpraca nie przynoszą spodziewanych rezultatów 

 

5. Kooperacja/styl aktywno-otwarty 

 Wiąże się zawsze z wolą zaakceptowania celów drugiej strony konfliktu bez rezygnacji 

z własnych; 

 Założenie, że zawsze można znaleźć rozwiązanie, które usatysfakcjonuje obie strony 

konfliktu; 

 Kiedy obie strony mają odmienne cele, kooperacja powoduje, że łatwo odkryć rzeczywistą 

przyczynę sporu, a jest nią najczęściej błędna komunikacja lub jej brak; 

 Wymaga aktywnego słuchania, szacunku dla partnera, asertywnej komunikacji, tolerancji, 

plastycznego myślenia. 

Kiedy stosować? 

 Jeśli trzeba znaleźć najlepsze rozwiązanie, gdy interesy i postulaty obu stron są zbyt ważne, 

by pójść na kompromis 

 Gdy dojście do porozumienia wymaga obopólnego zaangażowania, dlatego musi się stać 

udziałem wszystkich 

 W wypadku złożonej lub delikatnej sytuacji wymagającej zmiany dotychczasowych 

stosunków oraz porozumienia w sprawie rozważanych kwestii, gdy osiągnięcia naprawdę 

dobrego porozumienia wymaga długotrwałego zaangażowania obu stron 

Ludzie, którzy rozwiązują w tym stylu swoje spory, z reguły umacniają swoje związki z innymi i są 

w stanie realizować swoje cele oraz uzyskać wysokie wyniki swojego działania. 
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ANEKS 

Ćwiczenie: Identyfikacja siebie, jako członka zespołu. 

1) Jak nazywa się (mogę nazwać) zespół pracowników, którego jestem członkiem? 

2) Skład zespołu 

3) Cel pracy zespołu 

4) W jaki sposób organizujemy nasze działania? 

5) Jaki typ stosunków panuje pomiędzy nami a naszym kierownikiem? 

6) Kto jest zainteresowany tym, abyśmy odnieśli sukces? 

7) W jaki sposób rozwiązujemy pojawiające się problemy? 

8) Jakie wartości są dla nas istotne? 

9) Jakie korzyści wynikają dla członków zespołu z faktu przynależności do niego? 

10) W jaki sposób utrzymujemy kontakty z otoczeniem? 

 

Załączniki: 

Kwestionariusz „Moja Rola w Zespole” M. Belbina. 

Formularze do ćwiczenia „Drakula powstał z grobu”. 

 

Literatura dodatkowa: 

Aronson, E. – Psychologia społeczna: serce i umysł. Rozdział 9: Procesy grupowe. 

 

 

Opracowanie – mgr Magdalena Czernek-Malik 

 

GROWTH Gabinet Rozwoju Dziecka i Rodziny | www.psychologbielsko.eu 

Katowice 2015 
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Załącznik. PREZENTACJA GRUPOWA – KONSPEKT ZAJĘĆ 

(M. Chmielińska, E. Fecko, K. Półtorak, M. Rosa) 

 

Temat: 

Mechanizmy grupowe. Wpływ jednostki na grupę -skuteczne przywództwo. Wpływ grupy na 

jednostkę. 

 

Czas: 

ok. 60 min. 

 

Cele: 

- objaśnienie co to jest grupa i jak powstaje, 

- wyjaśnienie czym jest grupa społeczna, 

- wymienienie rodzajów grup; ich cechy, 

- wyjaśnienie co to jest struktura grupy i struktury wewnątrzgrupowe, 

- definicja spójności grupy, 

- wymienienie faz rozwoju grup, 

- omówienie klasyfikacji Coreya, 

- wymienienie etapów rozwoju grup wg Tuckermana, 

- omówienie wpływu grupy (facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne), 

- wyjaśnienie czym jest deindywidualizacja, 

- wymienienie symptomów, warunków pojawienia się myślenia grupowego; 

- objaśnienie czym jest konformizm, 

- omówienie na czym polega podejmowanie decyzji grupowych, 

- wymienienie procesów grupowych, 

- wyjaśnienie czym jest przywództwo ( rodzaje, style, umiejętności, role i zadania), 

- omówienie źródeł władzy, 

- wyjaśnienie teorii stylów zachowania (Ohio), 

- wyjaśnienie teorii sytuacyjnej Fiedlera, 

- omówienie teorii cech oraz złotych zasad przywództwa, umiejętności przywódcy oraz stylów 

przywództwa, 

- omówienie przywództwa w opiece zdrowotnej na przykładzie położnej oddziałowej. 


