
 

Wielkopolski Klub Trenerów Zarządzania MATRIK 

Marzec, 2017  

S t o w a r z y s z e n i e  K o n s u l t a n t ó w  i  T r e n e r ó w  Z a r z ą d z a n i a  

 

  Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa  ul. Powstańców Wielkopolskich 2A Sala 207 BR 
 

Termin:   07.03.2017 godz. 17:45 – 21:00  

 

Temat Warsztatu:    „Coaching zespołowy z wykorzystaniem metody przezwyciężania      
5-ciu dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioniego. 
Omówienie przypadku wdrożenia w organizacji” 

 
 
 

Tematem spotkania będzie coaching zespołowy. Mam poczucie, że zapotrzebowanie na tę tematykę rośnie  
i zdobywa wielu zwolenników. Główną funkcją coachingu w kontekście pracy zespołowej jest eliminowanie 
potencjalnych dysfunkcji. Klientem procesu coachingowego jest zespół. Pokażę w jaki sposób można z nim 
pracować, aby uzyskać spójność i sprawnie przejść do fazy efektywnej współpracy. Zafascynowana metodą, 
podzielę się doświadczeniem z jednego z wdrożeń. 
 
Cele: 

1. Zaprezentowanie modelu. 
2. Przećwiczenie kilku jego elementów i omówienie jak je wykorzystywać w pracy zespołu. 
3. Przedstawienie przykładu wdrożenia. 
4. Wnioski dotyczące możliwości zastosowania. 

 
Program warsztatu 
 

1. Wypracowanie definicji coachingu zespołowego i omówienie roli coacha. 
2. Przedstawienie modelu 5 dysfunkcji pracy zespołowej i omówienie narzędzi stosowanych przy 

każdej z nich. 
3. Wykonanie diagnostyki i omówienie wyników. 
4. Przećwiczenie struktury budującej spójność w zespole. 
5. Omówienie przykładowego procesu. 
 
Do kogo kierowany: 
Warsztat kierowany jest do coachów, trenerów, menedżerów, szczególnie kierowników projektów, 
pracowników działów HR… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Trener Prowadzący: Grażyna Pławska 

 

 

Menadżer, pasjonat zarządzania, zafascynowany 

rozwojem ludzi i organizacji. Od 16 lat pracuje dla 

branży łańcucha dostaw, dla międzynarodowych 

klientów Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami 

eksperckimi pracującymi w procesach, jak i zespołami 

projektowymi. Powiedziałby o sobie: menadżer zmiany. 

Doświadczenie pokazuje jej, że przy obecnej dynamice 

rynku, człowiek potrzebuje odnaleźć się w bardzo wielu 

różnych rolach i sytuacjach, co wymaga szczególnej 

postawy i dobrych narzędzi, rozumienia funkcjonowania 

grup. Dyplomowany menedżer, akredytowany coach 

ICF ACC coach grupowy i zespołowy, trener 

wewnętrzny, moderator i facylitator grup i zespołów. 

Od stycznia pełni w Stowarzyszeniu funkcję 

koordynatora Śląskiego Klubu Trenerów Zarządzania 

MATRIK. 

 
 

Pomyśl, kto jeszcze może być zainteresowany udziałem w tym spotkaniu. Prześlij tym osobom to zaproszenie;)  

Idea spotkań regionalnych klubów: http://matrik.pl/stowarzyszenie/idea-klubow-trenera  

 

Informacje o spotkaniu znajdziesz również na portalu Competit:  http://competit.pl/w/1606 oraz na facebooku wpisując 
Wielkopolski Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK 
 
Formularz zgłoszeń: http://competit.pl/zgloszenie/1606/ 
 
 
Serdecznie zapraszamy: Adam Romanowski Koordynator Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK 

Zbigniew Heryng Współkoordynator Wielkopolskiego Klubu Zarządzania MATRIK 

 
 

 
 

http://competit.pl/w/1606

