
 

 

 

Program szkolenia 

TYTUŁ SZKOLENIA/MODUŁU 
SZKOLENIOWEGO: 

Skuteczny zespół NGO – cz. 1.  
Poznaj swój zespół! 

PROJEKT: MOWES 2 – Małopolska Zachodnia 

DATA I MIEJSCE REALIZACJI: Szkolenie on-line 10.03.2021 godz. 17.00-20.00 

 

Cel główny szkolenia 

zwiększenie kompetencji liderów i członków zespołów 

NGO/grup nieformalnych w zakresie rozumienia speyfiki 

funkcjonowania zespołów oraz rozpoznawania jego 

potencjałów. 

 

Cele szczegółowe 

uwzględniające 

efekty uczenia 

się i korzyści dla 

uczestników 

wiedza 

 Zwiększenie znajomości pojęcia ról grupowych oraz ich 

charakterystyki 

 Zwiększenie znajomości warunków sprawnego 

funkcjonowania zespołu 

umiejętności 

 Zwiększenie umiejętności określania potencjałów 

zespołu i poszczególnych jego członków 

 Zwiększenie umiejętności rozpoznania ról grupowych i 

zarządzania pracą zespołu w oparciu o nie 

postawy 

 Zwiększenie świadomości wagi różnic indywidualnych w 

pracy zespołu 

 Zwiększenie gotowości do korzystania z różnorodności w 

zespole 

Odbiorcy szkolenia 

(charakterystyka uczestników) 

 

Uczestnicy i uczestniczki projektu MOWES 2 - MZ 

Wstępne wymagania wobec 

uczestników  

(poziom zaawansowania w danym 

temacie, wykształcenie, 

dotychczasowe doświadczenie) 

 Warunki wstępne do udziału w projekcie MOWES. 

 

Zarys programu  

 Jak budować skuteczny zespół? 

 Role grupowe – wprowadzenie do koncepcji, 
praktyczne wykorzystanie w zespole NGO 

 Potencjały członków to potencjały zespołu. Jak je 
rozpoznawać  i czerpać z nich? 

 Mapowanie naszego zespołu 
Forma zajęć, stosowane metody Szkolenie on-line w formie seminarium z elementami pracy 



 

 

 

kształcenia warsztatowej. 

Wsparcie poszkoleniowe 

(np. zadania domowe, konsultacje, 

baza wiedzy) 

Dalsza praca z animatorem grupy. 

Czas trwania szkolenia -  4 godziny szkoleniowe 

Informacja o prowadzącym 

(kompetencje, doświadczenie 

zawodowe) 

Trener: Joanna Czarnik – psycholog, trener. Specjalizuje się w 

szkoleniach, które pozwalają na rozwój kompetencji społecznych 

i osobistych. Szczególnie chętnie pomaga odkrywać, jak i 

wykorzystać wiedzę psychologiczną w budowaniu codziennej 

skuteczności zawodowej i osobistej. Specjalistka z zakresu 

edukacji pozaformalnej zarówno dorosłych jak i młodzieży, 

współautorka i realizatorka wielu kompleksowych programów 

edukacyjnych m.in. poświęconych przygotowaniu do pracy w 

nowych zawodach np. trenera, menadżera, specjalisty ds. PR i 

reklamy, księgowego. Swoje kompetencje opiera na 10 letnim 

doświadczeniu w zarządzaniu zespołami, projektami i 

organizacjami pozarządowymi. 

 

 

TYTUŁ SZKOLENIA/MODUŁU 
SZKOLENIOWEGO: 

Skuteczny zespół NGO – cz. 2.  
Zorganizuj swój zespół! 

PROJEKT: MOWES 2 – Małopolska Zachodnia 

DATA I MIEJSCE REALIZACJI: Szkolenie on-line 17.03.2021 godz. 17.00 – 20.00 

 

Cel główny szkolenia 

zwiększenie kompetencji liderów i członków zespołów 

NGO/grup nieformalnych związanych z planowaniem i 

organizacją działań zespołu 

 

Cele szczegółowe 

uwzględniające 

efekty uczenia 

się i korzyści dla 

uczestników 

wiedza 

 Zwiększenie znajomości zasad organizacji działań 

zespołu 

 Zwiększenie znajomości podstawowych narzędzi do 

organizacji pracy zespołu 

umiejętności 

 Zwiększenie umiejętności planowania i koordynowania 

pracy zespołu 

 Zwiększenie umiejętności monitorowania i ewaluacji 

pracy zespołu 

postawy 

 Zwiększenie świadomości zadań lidera w organizowaniu 

pracy zespołu 

 Zwiększenie gotowości do wypróbowywania nowych 



 

 

 

sposobów organizowania pracy zespołu 

Odbiorcy szkolenia 

(charakterystyka uczestników) 

 

Uczestnicy i uczestniczki projektu MOWES 2 - MZ 

Wstępne wymagania wobec 

uczestników  

(poziom zaawansowania w danym 

temacie, wykształcenie, 

dotychczasowe doświadczenie) 

 Warunki wstępne do udziału w projekcie MOWES. 

 

Zarys programu  

 Zrób to sam, czy zróbmy to razem? Założenia 
dotyczące zespołowej realizacji działań. 

 Cykl pracy lidera i zespołu 

 Komunikacja w organizowaniu pracy zespołu 

 Kontrola czy monitorowanie? 

 Narzędzia do organizowania pracy zespołu – 
przegląd i dopasowanie do potrzeb zespołów. 
 

Forma zajęć, stosowane metody 

kształcenia 

Szkolenie on-line w formie seminarium z elementami pracy 

warsztatowej. 

Wsparcie poszkoleniowe 

(np. zadania domowe, konsultacje, 

baza wiedzy) 

Dalsza praca z animatorem grupy. 

Czas trwania szkolenia -  4 godziny szkoleniowe 

Informacja o prowadzącym 

(kompetencje, doświadczenie 

zawodowe) 

Trener: Joanna Czarnik – psycholog, trener. Specjalizuje się w 

szkoleniach, które pozwalają na rozwój kompetencji społecznych 

i osobistych. Szczególnie chętnie pomaga odkrywać, jak i 

wykorzystać wiedzę psychologiczną w budowaniu codziennej 

skuteczności zawodowej i osobistej. Specjalistka z zakresu 

edukacji pozaformalnej zarówno dorosłych jak i młodzieży, 

współautorka i realizatorka wielu kompleksowych programów 

edukacyjnych m.in. poświęconych przygotowaniu do pracy w 

nowych zawodach np. trenera, menadżera, specjalisty ds. PR i 

reklamy, księgowego. Swoje kompetencje opiera na 10 letnim 

doświadczeniu w zarządzaniu zespołami, projektami i 

organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 


