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DOBRY LIDER
CECHY DOBREGO LIDERA 
UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Aleksandra Gajek

Czego potrzebujesz?

Witam!

www.aleksandragajek.pl
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Co na dziś?

1. Dobry lider
1. Test Belbina
2. Mocne i słabe strony

2. Budowanie autorytetu
1. Siła pewności siebie (komunikacja niewerbalna)
2. Słuchanie podwładnych („jednominutowy coaching”)
3. Klarowność zasad, zadań i oczekiwań

3. Informacje zwrotne
4. Radzenie sobie ze stresem?

1. Mechanizmy działania stresu 
2. Radzenie sobie w nagłej sytuacji stresowej
3. Zapobieganie nadmiernemu kumulowaniu się stresu

www.aleksandragajek.pl

Role grupowe wg Balbina

¨ Praktyczny 
organizator

¨ Naturalny lider

¨ Człowiek akcji

¨ Siewca 

¨ Człowiek kontaktów

¨ Sędzia

¨ Człowiek grupy

¨ Perfekcjonista

www.aleksandragajek.pl
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Warto zmieniać to, 
co możemy zmienić. 
Cała reszta to 
marnowanie energii.

Ciało prawdę Ci powie!  
Agresja i dominacja



2013-10-31

4

Ciało prawdę Ci powie!  
Chęć ucieczki, niepewność

Ciało prawdę Ci powie!  
Zainteresowanie, otwartość, pewność 
siebie 
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Pobawmy się w słoneczko ;)

¨ Na 8 promieniach 
wymień wartości 
organizacji

¨ Na 8 wymień cele

¨ 8 zapełnij 
obowiązującymi 
zasadami

www.aleksandragajek.pl

Jaka jest misja organizacji?

¨ Zawiera najważniejszy, 
nadrzędny cel, który 
przyświeca wszystkim 
działaniom.

¨ Jest ideą, która motywuje.

¨ Jest prostym, 
jednozdaniowym 
sformułowaniem 
ujmującym sedno sprawy.

¨ Odpowiada na pytania: 
Dokąd zmierzamy? Co 
robimy? Po co?

www.aleksandragajek.pl
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Jak zarażać ideą?

www.aleksandragajek.pl

¨ Zebrania, wspólne ustalanie kultury 
organizacji i zasad funkcjonowania

¨ Wprowadzanie zasad, wprowadzanie 
nowych pracowników

¨ Delegowanie do wprowadzenia nowych 
pracowników

¨ Odnoszenie się do zasad i konsekwencja

¨ Być przykładem

¨ Nawiązywać do misji jak najczęściej

Jednominutowy coaching

Resource Finder
¨ W czym ostatnio komuś 

pomogłeś? Jakimi mocnymi 
stronami i umiejętnościami się 
posłużyłeś?

¨ Kto Ci ostatnio pomógł? Jakie 
zasoby zyskałeś?

¨ Jaki sukces osiągnąłeś? Jakie 
twoje cechy pomogły ci go 
osiągnąć? Co wtedy widział 
w tobie X?

¨ Jakie zasoby zawsze miałeś, 
a jakie zdobyłeś w ciągu 
ostatnich 3 lat?

www.aleksandragajek.pl



2013-10-31

7

Jednominutowy coaching

Goal Finder

¨ Pytaj o marzenia, 
potrzeby, cele

¨ Tak często, by 
pozostawały stale w 
świadomości

www.aleksandragajek.pl

Jak przygotować salę do spotkania?
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1 3

Zajmowanie miejsc

2 4

4 główne zasady:

NATYCHMIAST

BEZPOŚREDNIO

KONRETNIE

RÓWNOWAGA

www.aleksandragajek.pl
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Kanapka

Niepożądane reakcje, które mogą wystąpić w 
odpowiedzi na feedback

1. Odbiorca nie zgadza się z faktami lub z 
poglądem, że w ogóle istnieje problem.

2. Nie przejawia zainteresowania lub uważa, że jego 
to nie dotyczy.

3. Jest zaszokowany, martwi się lub płacze.

4. Wpada w gniew.

5. Odmawia prawa do wyrażania krytyki pod swoim 
adresem.

www.aleksandragajek.pl
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Model

1. Zanalizować aktualną sytuację 
(opisać problem i konsekwencje)

2. Określić cele i wyniki, do jakich 
się dąży

3. Wziąć pod uwagę zróżnicowanie 
ludzi pod względem możliwości 
przyjmowania konstruktywnej 
krytyki.

4. Wykreować właściwą atmosferę.
5. Skutecznie się komunikować.
6. Opisać zachowanie, które chcemy 

zmienić.
7. Opisać pożądane zachowanie.
8. Wspólnie szukać rozwiązań.
9. Skupić się na tym co dobre.
10. Osiągnąć porozumienie.

1. Zapytaj

2. Podsumuj

3. Zapytaj

4. Ustal 

Co to jest stres?

¨ Kiedy się pojawia? 
¤ Czy cisza może stresować?

¨ Fizjologia stresu?
¤ Kiedy jest przyjemny?

¤ Kiedy jest groźny?

¨ Co nam daje?
¤ Do czego służy?
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Gdzie pojawia się stres?

¨ Narysuj, zaznacz w odpowiednich miejscach gdzie i 
jak objawia się u ciebie stres!

¨ Podziel się tymi objawami stresu, którymi chcesz

¨ Uzupełnij swój rysunek!

Usiądź wygodnie! 
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Rusz się! 

Uśmiechnij się! WYSTĘP PUBLICZNY
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Uśmiechnij się! 

•

• Dotlenienie
• Układ oddechowy
• Kreatywność i 

uczenie się
• Układ 

odpornościowy
• Endorfiny 
• Pogromca bólu 
• Skóra i wygląd
• Sylwetka
• ANTYstresowy

Akademia głupich… minwww.aleksa
ndragajek.pl
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Stopklatka

Wyprostuj się! WYSTĘP PUBLICZNY
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Małe wyspy szczęścia

l.p. Co lubisz?
(robić, jeść, słuchać, 
oglądać, poznawać, 
wykonywać)

Jak często to 
robisz?
(i dlaczego tak rzadko?)

Jak często 
chcesz to 
robić?

Kiedy to 
zrobisz?

1.
2.
3.
4.
5.

Daj sobie na chwilę szczęścia… Każdego dnia!


