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21 praktycznych narzędzi budowania zespołu 
 

2 dni – 16 godz. dyd. 
 
 
 

CEL EDUKACYJNY 

 poznanie 21 praktycznych narzędzi budowania zaangażowania zespołu, 

 doskonalenie umiejętności stosowania unikalnych narzędzi motywacyjnych w pracy z zespołem w oparciu o 

praktyczne ćwiczenia, prezentacje trenerskie, prezentacje video, 

 poznanie mechanizmów warunkujących budowanie autorytetu szefa jako przywódcy zespołu, 

 poznanie koncepcji zarządzania wysoko zaangażowanymi zespołami w ujęciu empowermentu i koncepcji 

Blancharda, 

 indywidualny feedback trenera dla uczestników szkolenia w kierunku rozwoju zawodowego. 

RAMOWY PROGRAM 

WSPÓŁCZESNY MENEDŻER 

Zarządzanie zespołem. Od modelu klasycznego do empovermentu. 

Nowe Generacje Y i Z – przejmują rynek, czego oczekują i co ich motywuje. 

Rola menedżera – trenera, coacha, przywódcy i inspiratora zespołu. 

Kiedy zespół jest efektywny. Model PERFORM. 

Purpose and value. Wspólny cel i system wartości. Spajanie zespołu, nadawanie kierunku podejmowanym 

działaniom, punkt odniesienia w sytuacjach konfliktu i kryzysu. Budowanie zaangażowani i odpowiedzialności. 

Empowerment. Upełnomocnianie lub przydawanie władzy -zarządzanie przez partycypację. Self-efficacy - poczucie 

posiadania zdolności i kompetencji, self-determination - poczucie posiadania możliwości decydowania o sobie, 

personal consequence -  wiara w możliwość wywierania wpływu, meaning - poczucie, że to, co się robi jest 

wartościowe, trust, tj. poczucie bezpieczeństwa. Budowanie tożsamości, zaangażowania i lojalności. 

Relationship i communication. Budowanie nastawienia się na otwartą komunikację 

i zdrowe relacje. Otwarte dzielenie się swoimi uwagami, przemyśleniami i opiniami. Szacunek i konstruktywne 

podejście do konfliktów. Budowanie zaangażowania, lojalności i tożsamości. 

Flexibility. Elastyczność. Członkowie akceptują nieuchronne zmiany i potrafią się do niej dostosować, zmiana 

struktury pracy w zależności od zadania i potrzebnych kompetencji. Budowanie odpowiedzialności. 
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Optimal productivity. Optymalny poziom wydajności. Członkowie zespołu zdają sobie sprawę ze wspólnej 

odpowiedzialności za wyniki, których poziom wyraża się w ilości i jakości pracy, są zaangażowani w to, żeby 

uzyskiwać dobre efekty, dotrzymywać zobowiązań, osiągać wyznaczone wspólnie cele i motywować się wzajemnie. 

Budowanie odpowiedzialności i tożsamości. 

Recognition and appreciation. Uznanie i wdzięczność, które wyraża się w kładzeniu nacisku na regularne i 

adekwatne informacje zwrotne budujące poczucie zaufania oraz w przekazywaniu wyrazów uznania. Budowanie 

poczucia wpływu i odpowiedzialności. 

Morale. Morale zespołu.  Wartości etyczno – społeczne. Budowanie tożsamości i lojalności. 

EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik będzie: 

 znał 21 praktycznych narzędzi budowania zaangażowania zespołu, 

 potrafił adekwatnie zastosować poznane narzędzia motywacyjne w pracy z zespołem, 

 znał i umiał zastosować w praktyce mechanizmy warunkujące budowanie autorytetu szefa 

jako przywódcy zespołu, 

 skuteczniejszy w zarządzaniu zespołem w zakresie realizacji celów, kształtowania więzi oraz zapewnienia 

rozwoju ludzi w swoim zespole. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. W przypadku 

Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również Zaświadczenie 

o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztaty przeznaczone są dla menedżerów: 

 ukierunkowanych na budowę efektywnych i zaangażowanych zespołów, 

 zainteresowanych poznaniem zaawansowanych i skutecznych narzędzi kształtowania motywacji 

i modelowania odpowiedzialnych i dojrzałych zespołów. 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Szkoleń 

WSH. 


