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Współpraca 
więcej niż wspólna praca

oferta ogólna 
liczba osób – do ustalenia  

program autorski ‘Centrum Kształcenia Psychologicznego, Progenja’ do użytku wewnętrznego
(ochrona prawna zgodnie z  Dz. U. z 1994r. Nr. 24, poz. 83 z dn. 04.02.94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rationale: 

Podstawowym założeniem programu  Współpraca  więcej  niż  wspólna  praca  jest  wspólne  działanie  w  celu  lepszego 
poznania  się  oraz  budowania  dobrych  relacji  pomiędzy  pracownikami  firmy.  Wartością  dodaną  jest  budowanie  
świadomości  i  samoświadomości  w  podejmowaniu  konkretnych  działań,  autoanaliza  własnych  działań  wzbudzonych 
refleksją jakie dają odpowiednie dobrane zadania wraz z określonym sposobem ich realizacji.   Akcent tego programu  
położony jest na wspólnym działaniu  (można dodać element analizy) i budowaniu poczucia wspólnoty wraz z motywaniem 
do  kształtowania optymalnych relacji. Zwieńczeniem programu jest gra szkoleniowa  - prosta i łatwa w realizacji,   ale  
odsłaniająca sposób funkcjonowania jednostek i zespołu. Jej wynik stanowi jasny przekaz dotyczący jakości wspólpracy,  
zasad funkcjonownia zespołu, chęci i potrzeby przekazywania sobie informacji i wiedzy, a pierwsze wnioski po zakończeniu  
gry bardzo wyraźnie uwidaczniają wartość współpracy. Analiza sposobu zachowania w poszczególnych etapach gry daje  
możliwość analizy i autoanalizy  w prostym schemacie. Gra wyzwala autorefleksję - pozytywny bodziec do usprawniania  
działań, zmiany zachowań i postaw. 

  Program  należy  do  zestawy  programów  zatytułowanych Współpraca  więcej  niż  
wspólna praca i dotyczący działania jednostki w zmieniających się zespołach. Jednostka 
pracuje na zespół, a nade wszystko na siebie. Stąd ważne są własne cechy i umiejętność 
pracy  w  zespole.  W  programie  wyodrębniono  kolejno   ważne  obszary  dotyczące 
efektywnego  działania,  a  zakończeniem  spotkania  jest  jedność  -  działanie  pełnego 
zespołu  i  diagnoza  kooperacji.  Ostateczna  forma  logistyczna  wyznaczona  celem 
spotkania pozostaje do omówienia.  Nasze rozwiązania umożliwiają osiągnięcie celów, 
które mogą być istotne  punktu widzenia codziennej współpracy. 
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Korzyści 
Poprzez wykonywanie kolejnych zadań wraz z ich analizą uczestnicy :
 

 Wzbogacają swą wiedzę i umiejętości oprate na doświadczeniu 
 Modelują w zespole  współpracę  
 Dokonują analizy jakości strategii działania i podejmowanych decyzji  
 Stosują praktycznie metody wyznaczania celów - SMART i realizacji projektów - OAPD 
 Mają możliwość wykazania się kreatywnoscią i nieszablonowością proponowanych rozwiązań
 Ćwiczą realizację projektów: mniej skomplikowanych, ale demaskujących potencjalne trudności w komunikacji, w 

wypracowywaniu decyzji, w respetkowaniu zasad, w nastawieniu rywalizacja vs współpraca 
 Otrzymują konkrenty wynik (w formie liczbowej) jakości współpracy, prezentując swoją postawę, która nie jest 

deklaracją, ale realnym zachowaniem  
 Uświadamiają sobie zachowania/ postawy/ obszary wymagające pracy dla poprawy efektywności czy skuteczności 

w  oparciu  o refleksje na temat własnego zachowania i  zachowania zespołu – punkt wyjściowy do procesów 
rozwojowych. 

Metoda 

Program   koncentruje  się  przede  wszystkim  na  wspólnym  działaniu.  Rodzaj  atrakcji  ma  tu  znaczenie  drugorzędne 
aczkolwiek dobrane są tak,  by były interesujące i  intrygujące.  Logiczno – strategiczny rodzaj  zadań zmusza do analiz,  
komunikacji i współpracy. W wielu zadaniach dostępność wielości rozwiazań umożliwia ujawnienie się zdolności twórczych  
i wychodzenia poza schemat. Dla lepszego poznania się i poznania wspólpracowników w działaniu proponujemy rozmaite  
rozwiązania logistyczne, które służą wskazanym celom. Poprzez sobie znane dzialania podkreślamy jedność i wspólnotę w  
pracy tak by spotkanie integracje pozostawiało refleksję gry „do wspólnej bramki”.  Istnieje możliwość zebrania wniosków 
po grze i dłuższego podsumowania z analizą potrzeb członków zespołu (do omówienia).  

Program - istnieje możliwość dostosowania rodzaju zadań do specyfiki firmy i aktualnych jej potrzeb- 

W programie uczestnicy otrzymują do wykonania poszczególne zadania, których sposób konstrukcji i cel stanowi alegorię  
do  codziennej  pracy  i   elementów  istotnych  dla  efektywnej  współpracy.   Podstawą  dla  nas  są  wyznaczone  cele,  a  
zaproponowane atrakcje stanowią wypadkową oczekiwań, preferencji i możliwości budżetowych. 

Koszt szkolenia

Rodzaj szkoleń Czas trwania Koszt  szkolenia 
grupy (netto*) 

    Opis oferty 

Współpraca więcej niż 
wspólna praca

2 dni 
po 8 godzin 

Zapytaj 

 

Koszt  obejmuje przeprowadzenie 2 dni  autorskiego 
programu szkolenia metodami aktywnymi zgodnie z 
ustalonym  programem,  materiały  szkoleniowe  dla 
każdego uczestnika, certyfikat ukończenia szkolenia, 
koszt dojazdu i noclegu trenera . Przy większej liczbie 
osób  obejmuje  koszt  dodatkowych  trenerów  / 
instruktorów*) kwota brutto to kwota netto powiększona o podatek 23%VATZwolnienie z podatku VAT możliwe jest jeżeli można wykazać, że jest to szkolenie zawodowe lub jeżeli środki pochodzą w min. 70%  z budżetu państwa.
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