
 

 

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM  
I WPROWADZANIE ZMIAN WSPIERAJACYCH TRANSFORMACJĘ DO PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI  

 

 

CELE SZKOLENIA  

1. Poszerzenie wiedzy o znaczeniu podejścia interdyscyplinarnego w transformacji do Przemysłu 4.0 

2. Rozwój umiejętności definiowania wspólnych celów i pracy ponad silosami  

3. Rozumienie wyzwań i wypracowywanie standardów współpracy i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym 

4. Rozwijanie kompetencji moderowania wspólnego myślenia i rozwiązywania problemów w grupie 

5. Gotowość do przezwyciężania wyzwań i radzenia sobie z przeszkodami w procesie transformacji  

 

PROGRAM 

1. Podejście interdyscyplinarne w transformacji do Przemysłu 4.0. 

2. Budowanie synergii z wykorzystaniem różnorodności.  

3. Komunikacja sprzyjająca budowaniu zaangażowania i jakości rozwiązań.  

4. Stymulowanie rozwoju/zmiany organizacji w stronę przemysłu przyszłości.  

 

 



 

 

 Dzień I Dzień II 

8:30-
10:00 

Cele  

Hipolity – różnice indywidualne w stylach 

poznawczych 

O zespołach interdyscyplinarnych  

Case 

 

Zaciekawianie się perspektywą drugiej osoby: zadawanie pytań i 

parafrazowanie (pytanie/odpowiedź/parafraza) 

 

Stymulowanie ciekawości i gotowości do wspólnego rozwiązywania 

problemów  

Kapelusze de Bono  

10:30-
12:00 

Dynamika grupy 

Różnice w statusie – świadomość/regulacja energii i 

napięcia 

Wspólnota interesów – ujawnianie, wspólny cel 

Rozumienie i uwzględnianie perspektywy drugiej osoby 

Komunikatywny ekspert 

Konstruktywna krytyka 

 

12:30-
14:00 

 

Gry statusowe 

Uzgadnianie wspólnego celu 

Zespół jako platforma do projektowania i wdrażania zmian w organizacji 

Case zarządzanie zmianą  

Podsumowanie – ewaluacja programu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOK 1. PODEJŚCIE INTERDYSCYPLINARNE W TRANSFORMACJI DO PRZEMYSŁU 4.0 

CZAS 
TRWANIA   

TEMAT SESJI TREŚCI  MATERIAŁY  

60 minut Wprowadzenie. 

Interdyscyplinarność – pomiędzy konfliktem a synergią 

• Prezentacja celów i planu szkolenia  

• Rozgrzewka: Ćwiczenie „Hipolityczne Hipolity” – 

dostrzeganie różnorodności i zasobów wnoszonych 

przez różne osoby do pracy zadaniowej 

 

Istota podejścia interdyscyplinarnego 

• Dlaczego interdyscyplinarność w Przemyśle 4.0?  Analiza 

przykładów: zespoły interdyscyplinarne w kontekście 

przemysłu 4.0 – archetypy: zespoły zarządzające, 

zespoły projektowe  

 

• Analiza case study - Szanse i ograniczenia pracy w 

zespole (różnorodność potrzebna, ale niełatwa – więcej 

napięć i szansa na lepsze rozwiązania/synergię).: 

 

o Realny konflikt celów/interesów  

 

• Inicjowanie procesu transformacji 

• Skład zespołów interdyscyplinarnych 

• Szanse i o graniczenia zespołów 
interdyscyplinarnych 

 

 

• Materiał 
wprowadzający do 
pracy (Dlaczego 
interdyscyplinarność?)   

• Prezentacja 

• Przykłady do 
ćwiczenia 

 



 

 

2 x 60 minut Dynamika grupy we współpracy interdyscyplinarnej 

Case study / ćwiczenie:  

w doświadczeniu wspólnej pracy (ćwiczenie) - 

diagnostyczne + o dynamice grupy i wpływie 

pozycji/statusu (zadanie projektowanie wesela obsadzić 

w realiach przedsiębiorstwa – decyzja o zakupie robota; 

kontroling/dyr. finansowy, dyrektor produkcji, mistrz, 

pracownik ze związków zawodowych, HR) – rozumienie 

wyzwań na poziomie doświadczeń  

• Związek dynamiki grupy z jakością i efektywnością 

wypracowywanych rozwiązań (primary task)  

o 1) realna rozbieżność interesów 

o 2) różnice w rozumieniu 

• Kluczowe zjawiska w dynamice grupy 

• Znaczenie niewyrażonej wprost 

sprzeczności interesów  

• Zjawiska podstawowe (napięcia związane z 

niewypowiadanym konfliktem interesów, 

ludzie mają różne potrzeby i interesy – 

potrzeba jest ujawnienia realnych różnic) 

• Case study „Fabryka 

świec” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOK 2. BUDOWANIE SYNERGII Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNORODNOŚCI 

CZAS 
TRWANIA   

TEMAT SESJI TREŚCI  MATERIAŁY 

90 minut   Gry statusowe i zapewnianie poczucia bezpieczeństwa 

• Wprowadzenie: pojęcie i konsekwencje statusu 

• Doświadczenie wpływu statusu na zachowania w 

dyskusji: akwarium; do 5 uczestników zajmuje miejsca z 

przypisaną, niewidoczną dla pozostałych kartą do gry 

obrazującą ich status w zespole. Uczestnicy dyskutują na 

wybrany temat  

(np. gdzie w naszej firmie przydałoby się więcej 

interdyscyplinarności?) zachowując się tak, jakby mieli 

określony status. Po 5 minutach przesiadamy się o jedno 

miejsce, przejmując nowy status. 

• Podsumowanie z udziałem obserwatorów: co 

zmieniało się w doświadczeniu osób o niskim i wysokim 

statusie? Po jakich zachowaniach można było to poznać?  

• Uzupełnienie i uogólnienie: prezentacja dotycząca 

zachowań budujących i obniżających status  

• Zastosowanie: katalog zachowań w dyskusji zespołowej, 

które służyłyby strategicznemu podnoszeniu statusu 

innych członków zespołu  

• Rola statusu w dynamice grupy  

• Zachowania podnoszące i obniżające status 

oraz ich konsekwencje  

• Zasada huśtawki: strategiczne zarządzanie 

statusem 

 

  



 

 

 Stymulowanie ciekawości i gotowości do wspólnego 

rozwiązywania problemów  

• Miniwykład: koncepcja ciekawości poznawczej 

• Eksplorowanie różnych perspektyw i uwzględniani ich w 

myśleniu  

Inne interesy - Otwieranie dialogu, by ludzie mogli wyrażać 

swoje potrzeby i perspektywy z szacunkiem dla innych; 

ujawnianie interesów i potrzeb; zadbanie o te wyzwanie 

komunikacyjnie i facylitacyjnie; język żyrafy – o potrzebach 

stojących za wyrażaną np. złością; co jest tak naprawdę 

ważne w tym dla mnie; ujawnianie leku przed 

niekompetencją; tendencja do ukrywania prawdziwego 

stanu rzeczy; (podział spadku – tylko jedno może wygrać; 

zastąpienie dyskusji pozycyjnej – współpracą: dlaczego mój 

pomysł jest lepszy, moje lepsze, twoje gorsze—które lepsze i 

dlaczego; zamiana stanowisk na interesy; wypracowywanie, 

współtworzenie rozwiązania. 

- Wspólnota interesów – ujawnianie 

- Różnice w statusie – świadomość  

- Zaciekawianie się perspektywą drugiej osoby: 

zadawanie pytań i parafrazowanie 

(pytanie/odpowiedź/parafraza) 

Element wdrożeniowy: Zmiana perspektywy? Zaciekawienie 

się problemem/inną perspektywą? 

• Kapelusze de Bono 

• Zaciekawianie się perspektywą  

• Różnica między podejściem pozycyjnym z 

eksploracyjnym  

• Koncepcja ról wspierających pracę w grupie 

zadaniowej 

 



 

 

Empatyczna parafraza:  

Kapelusze de Bono (każdy dostaje jeden, pracujemy 

„rundami” i osoba w określonym kapeluszu jest 

odpowiedzialna za zadawanie pytań w tym temacie 

BLOK 3. KOMUNIKACJA SPRZYJAJĄCA BUDOWANIU ZAANGAŻOWANIA I JAKOŚCI ROZWIĄZAŃ 

CZAS 
TRWANIA   

TEMAT SESJI  TREŚCI  MATERIAŁY  

2 x 90 minut Komunikacja sprzyjająca wspólnemu myśleniu 

• Narzędzie komunikacyjne wspierające prezentowanie 

własnej perspektywy, słuchanie i argumentowanie 

o Ćwiczenie „komunikatywny ekspert” 

o Konstruktywna krytyka w pracy nad problemem 

• Miniwykład: reflective practice w pracy zespołu 

zadaniowego - refleksja nad dynamiką grupy i 

usprawnianiem wspólnej pracy 

Facylitacja pracy grupy  

• Miniwykład: Wybrane narzędzia facylitacji w spotkaniach 

face to face i online 

• Ćwiczenie zastosowania wybranych narzędzi facylitacji    

• Potrzeba dyskutowania różnych modeli 

mentalnych 

• Wysiłek zrozumienia różnicy języka – 

parafraza, ujawnianie modelu mentalnego, 

ilustrowanie, przyznawanie się do 

nierozumienia, pokazywanie, co z tego 

rozumiem 

 

 

• Znaczenie przywództwa i moderacji w pracy 

grupy zadaniowej 

 

• Prezentacja  

• Handouty 

prezentujące 

wybrane narzędzia 

komunikacyjne  



 

 

 

 

BLOK 4. STYMULOWANIE ROZWOJU/ZMIANY ORGANIZACJI W STRONĘ PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI 

CZAS 
TRWANIA   

TEMAT SESJI TREŚCI  MATERIAŁY  

2 x 90 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Obawy i wyzwania organizacyjne związane z 

transformacją Przemysłu 4.0 

Lęk i opór przed zmianą w organizacji 

Odpowiadanie na obawy – wspieranie ludzi w procesie 

transformacji 

Studium przypadku: zarządzanie zmianą w kontekście 

przemysłu 4.0 

Uczenie się z doświadczenia w zmieniającym się środowisku 

 

Zespół jako forum do projektowania zmiany w organizacji 

Przygotowanie do zastosowania zdobytych umiejętności  

• Podsumowanie głównych wniosków z poprzednich 

bloków  

• Wywiady w parach: możliwości zastosowania zdobytych 

umiejętności w miejscu pracy uczestników   

Zakończenie szkolenia  

• Koalicja liderów (Koetler) - ZZZ 

• Agency wewnątrz organizacji 

• Uniesienie ciężaru emocjonalnego zmiany 

(każda nawet dobra budzi opór) 

• Prezentacja  

 



 

 
 
 

Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0, który korzysta z 
dofinansowania o wartości 182 078,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  


