
Doradztwo Zawodowe  

T2 

„Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej –  

- ROLE W GRUPIE” 

 

„Nie ma na świecie osoby, która doszła do czegoś zupełnie sama. Można 

osiągnąć swój cel tylko z pomocą innych ludzi”. 

George Shinn 

 

Współpraca (Zapamiętaj !) 

Współpracę można określić jako oddziaływanie grupy, w której każdy z jej 

członków jest aktywnym uczestnikiem podejmowania decyzji i ustanawiania 

celów. 

Efekt synergii (Warto zapamiętać!) 

 

Właściwie rozumiana twórcza współpraca stanowi najwyższą formę 

aktywności życiowej człowieka.  

 

Jej efektem jest SYNERGIA  - czyli osiągnięcie przez grupę wyniku 

znacznie lepszego niż poszczególni członkowie byliby w stanie osiągnąć 

indywidualnie. 

               RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 

 

 

Możemy ją obserwować również w świecie przyrody i materii. Posadzone 

blisko siebie dwie rośliny rosnąć będą lepiej niż każda z nich osobno, ich 

korzenie wspólnie bardziej podwyższą jakość ziemi. Złożone dwa kawałki 

drewna podtrzymają większy ciężar, niż każdy z nich podtrzymałby osobno.  

Szczypta tematycznego humoru (obejrzyj)  http://tiny.pl/g1wjr  

http://tiny.pl/g1wjr


(Zapamiętaj!) 

W PRZYPADKU ŻYCIA SPOŁECZNEGO, aby możliwe było uruchomienie  

w grupie najgłębszych pokładów twórczości praca musi: 

 Odbywać się w atmosferze życzliwości; 

 Konieczne jest wzajemne zaufanie; 

 Sposób komunikowania się również musi być życzliwy; 

 Należy doceniać indywidualne zdolności każdego w grupie (chwalony 

człowiek, jest bardziej zmotywowany do działania ). 

Jeśli spełnimy wszystkie te warunku grupa zacznie funkcjonować jako 

zgrany zespół, osiągając efekt synergii.  

 

A teraz pytanie i burza mózgów …. 

Kto w klasie ( Wy, jako grupa klasowa) ma wpływ na atmosferę i efekty 

wspólnej pracy edukacyjnej i wychowawczej???? 

OCZYWIŚCIE, ŻE TAK!!!    BRAWO!  MACIE RACJĘ!  
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Teraz przejdźmy do ról w grupie, czyli czym się różnią osoby 

współpracujące ze sobą? 

 Obserwując ludzi podczas realizacji zadań, wyodrębnić można wkład, jaki 

wnoszą do zespołu poszczególne osoby. Dzięki temu wyróżnić można szereg ról 

zespołowych. 

ROLA w grupie (Zapamiętaj!) 

 

To określone zachowanie mające istotny wkład w działanie zespołu. 

Od tego jaką rolę w grupie przyjmiemy zależy: 

 Nasza osobowość 

 Nasze zdolności 

 Bieżące wartości, którymi się kierujemy w życiu 

 Nasze osobiste doświadczenia 

 Czynniki kulturowe 

Wśród najbardziej charakterystycznych ról znajdują się: 

 

 

 

 

 

 

 

 Na koniec to co lubicie najbardziej ;-) Psychotest: „Moja rola w zespole”  

(w sumie trzy załączniki scanu).  

 Bardzo Was proszę o informację zwrotną w formie e-maila do mnie z 

nazwą roli, która wyszła Wam w teście. 

 Dodatkowo, jeżeli macie jakiekolwiek pytania proszę pisać na adres: 

karolina.sobieraj.pedagog@go2.pl  
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