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Szkolenie narzędziem zmiany. 

Myśląc o szkoleniu warto od początku projektowania procesu 
edukacyjnego mieć w świadomości zmiany, do jakich chcemy 
doprowadzić poprzez proces, który zaproponujemy naszym 
uczestnikom. Zdecydowanie pomocne przy projektowaniu 
efektywnych szkoleń jest wykorzystanie metod warsztatowych i 
treningowych, które aktywizują uczestników i pozwalają na 
doświadczenie różnego rodzaju sytuacji. Trywialne wydaje się w 
naszych czasach stwierdzenie : „człowiek uczy się poprzez 
doświadczenie“ – warto je jednakże powtarzać, bo na co dzień 
przekonuję się, że nie wszyscy prowadzący biorą to pod uwagę i 
uparcie epatują swoich uczestników wielogodzinnymi wykładami 
wzmocnionymi setkami slajdów, które bywają czytane. Szkolenie nie 
służy jedynie przekazaniu innym wiedzy. Dobre szkolenie warsztatowe 
powinno realizować trzy poziomy rezultatów kształcenia: tzw. „trio 
dydaktyczne“ czyli  WIEDZA-UMIEJĘTNOŚCI-POSTAWY.  Zaplanowanie 
celów szkolenia na tych trzech poziomach i zrealizowanie ich w jak 
najwyższym stopniu może dopomóc nam w przeprowadzaniu zmiany, 
na której nam zależy. Nie wystarczy, że człowiek coś wie, nie wystarczy, 
że umie coś robić.... Wiele osób wie i umie prowadzić pojazd, a jednak 
nie jeździ, wiele osób wie jak i potrafi gotować zdrowe potrawy, a 
jednak żywią się niezdrowo... Powód jest bardzo prosty – u tych osób 
nie nastąpiła zmiana na poziomie postawy. To oznacza, że ich 
samoświadomość i przekonania są na innym etapie niż wiedza i 
umiejętności, to oznacza, że nie mają motywacji i przekonania do 
korzystania z nabytej wiedzy i umiejętności, i wreszcie to oznacza, że 
zwyczajnie, podświadomie nic się dla nich nie zmieniło w praktyce.... 
Mogą być jedynie bardziej sfrustrowani, ponieważ wiedzą, że mogliby 
coś zrobić....  Z takiej frustracji może zrodzić się zaprzeczenie, negacja i 
uciekanie w dobrze znaną niektórym wyuczoną bezradność.... 
Jak pracować na poziomie postaw? – Odpowiedź oczywiście nie 
będzie prosta, jednak mam nadzieję, ze niniejszym tekstem zainspiruję 
Ciebie czytelniku/czytelniczko do eksperymentowania, dalszego 
własnego rozwoju oraz do doskonalenia własnego warsztatu 
trenerskiego. Podzielę się tutaj swoim wieloletnim doświadczeniem i 
obserwacjami z pracy z grupami. 
Pierwszym elementem pracy na poziomie postaw jest dogłębne 
zrozumienie cyklu Kolba (doświadczenie-ref leks ja-anal iza-
zastosowanie) i stosowanie go w praktyce podczas planowania i 
prowadzenia szkoleń. Stosując cykl Kolba warto  planować treści i 
„ubierać je“ je w metody warsztatowe adekwatne w danym 
momencie szkolenia. Dobrze jest się również na końcu zastanowić nad 



narzędziami, które chcemy zastosować i tutaj pragnę zaznaczyć – 
prezentacja (w dowolnym programie) jest jedynie narzędziem, nawet 
nie jest metodą. Przestańmy zatem wierzyć w jej niezwykłą skuteczność 
i przestańmy chować się za „technikaliami”, bo one nie zastąpią nam 
prawdziwego bycia w kontakcie z uczestnikami i samym sobą. 
Powyższe aspekty projektowania i prowadzenia zajęć wiążą się 
z dydaktyką ogólną,  o której mam wrażanie niewielu z nasz pamięta... 
Zachęcam do powrotu do tych zagadnień i spojrzenia na nie 
pragmatycznie. 
W tym tekście większy nacisk położę na zagadnienia związane 
z  procesem grupowym, ponieważ jest to zjawisko, które zachodzi 
podczas pracy z  ludźmi i które należy uwzględnić projektując i 
prowadząc szkolenia. 
Projekt szkolenia a proces grupowy.   
Warto aby prowadzący/ca uwzględniał/ła te dwa aspekty i 
nieustannie dbał/ła o równowagę pomiędzy nimi w sytuacji 
edukacyjnej, którą twotrzy dla uczestników. O samym projekcie 
szkolenia napisałam już kilka słów powyżej. Skupmy swoją uwagę na 
fazach procesu grupowego. W literaturze – wcale nie bardzo obszernej 
w Polsce – możemy się spotkać z  różnymi nawami faz tego procesu, 
jednakże jest zgoda, co do tego, ze są one zasadniczo cztery i mogą 
się rozwijać w sposób dynamiczny. Warto zaznaczyć, że pełen proces 
grupowy ma szansę zajść przy szkoleniu trwającym około 16 godzin. 
Przy spotkaniach krótszych jest prawdopodobieństwo, że nie będzie 
szansy na wszystkie fazy..., (wtedy warto się zastanowić, czy nasze 
spotkanie nazywać w ogóle warsztatem...). Podobnie dzieje się , kiedy 
próbujemy robić tzw. szkolenia warsztatowe w grupach większych  niż 
16 osób... to bardzo trudne zadanie, bo istotą warsztatów jest to, że 
ludzie mają możliwość wszyscy się za sobą skomunikować i wejść w 
relację, a trener/trenerka ma możliwość osobistego kontaktu z każdym. 
Pamiętajmy, że w małych grupach realnie zwiększa się szansa na 
zmianę na poziomie postaw, a także wiedzy i umiejętności. Nie warto 
oszczędzać na kosztach sali i robić 30 osobowych grup, bo niewielki 
będzie efekt długotrwały. 
Przejdźmy zatem do faz procesu grupowego: 

1. Faza początkowa – to faza formowania się grupy. W tej fazie 
ludzie prezentują się, przyjmują różne pozy, wchodzą w role 
grupowe, próbują odnaleźć się w grupie. Patrzą z  kim im „po 
drodze“ z kim nie. Grupa sprawdza tu też trenera/kę. W fazie tej 
właściwie nie ma zaufania i poczucia bezpieczeństwa, które 
dopiero mogą być zbudowane. Zatem projektując szkolenie nie 
warto proponować ludziom ćwiczeń zbyt osobistych i nazbyt 
otwierających, bo mogą one pozamykać ludzi i spowodować 
opór, co może zatrzymać cały proces i ... przemęczymy się przez 
resztę szkolenia na oporze grupy. W fazie tej niezwykle istotna jest 
dobrze zaplanowana część zapoznawcza oraz konieczne jest 



dobre zakontraktowanie grupy, oparte na szacunku i wzajemnej 
zgodzie. Podkreślam wartość kontraktu i poświęcenia mu czasu, 
ponieważ procentuje to niezwykle w dalszych etapach szkolenia 
i ewidentnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa grupy. Od 
momentu kontraktu mamy wewnętrzne normy, zatem stajemy się 
grupą i mamy się do czego odnosić szczególnie w trudnych 
chwilach. 

2. Faza burzliwa – to faza, w której ludzie czują się już na tyle 
bezpiecznie, że mogą odkryć się ze swoimi trudnościami, 
emocjami, oporem, złością, niezadowoleniem, frustracją. Dla 
niedoświadczonego trenera/trenerki to bywa przerażające  (bo 
przecież było tak miło ;-)) . Ta faza to oznaka, że grupa się 
rozwija. W takim momencie kryzys ma pierwszeństwo – warto o 
nim porozmawiać, nazwać co się dzieje, dowiedzieć się o co 
chodzi. W Tej fazie  osoba prowadząca nie może się „chować“ 
za programem, prezentacją czy organizatorami. Należy pozwolić 
grupie na wyrażenie swoich trudności i nazwanie ich. Często jeśli 
damy przestrzeń, to faza burzliwa się wysyca i robi się miejsce dla 
kolejnej fazy. Błędem jest blokowanie tej fazy, kiedy ją 
zblokujemy, to grupa może pozostać w fazie burzliwej. Nie 
będzie tam wtedy zaufania i bezpieczeństwa, zacznie się 
oporowanie i „sztuczna atmosfera“, a trener./trenerka może 
mieć wtedy poczucie, że sam ciągnie wszystko w tej grupie, a 
szkolenie przebiegało „na silę“.  Właściwie trudno wtedy mówić 
o rozwojowej funkcji grupy. 

3. Faza współpracy – to etap rozwoju grupy, gdzie ludzie czują się ze 
sobą dobrze, mają poczucie, że faktycznie łączy ich wspólne 
doświadczenie, są gotowi i chętni do współpracy i nawet jeśli się 
pojawiają kryzysy czy  złość, to otwarcie się o tym rozmawia, 
rozwiązuje  się trudność i praca może posuwać się dalej. W tej 
fazie grupa jest mocno samosterowna. Trener/ka powinien/na tu 
inspirować, podawać konieczne  treści i ćwiczenia  i jak najmniej 
przeszkadzać (dbając jednocześnie o cykl Kolba i cele 
szkolenia). Jest to przestrzeń na rozwój członków grupy oraz 
przestrzeń na życzliwe informacje zwrotne, które też przyczyniają 
się do automotywacji i rozwoju. Ludzie czują w tej fazie, że mają 
oparcie i mogą korzystać nawzajem z  tego wsparcia w grupie. 
Warto mieć otwartość  na dwie poprzednie fazy rozwoju grupy, 
ponieważ dzięki  nim może dojść do współpracy i scalenia się 
jednostek w grupę. Jest to faza, gdzie można bezpiecznie 
eksperymentować, ćwiczyć nowe zachowania, korzystać 
z życzliwej i szczerej informacji zwrotnej. 

4. Faza Zamykająca – jest to faza kończąca grupę, są to momenty, 
gdzie ludzie myślą już o tym, co będzie po warsztacie. Czują, że 
to wspólne doświadczenie dobiega końca. Warto pomóc grupie 
domknąć ten proces proponując ćwiczenia podsumowujące, 



integrujące doświadczenie oraz takie, które mogą być już 
odnośnikiem do dalszych działań uczestników po szkoleniu. Jeśli 
proces grupowy przeszedł w pełni i grupa się rozwinęła, to 
z  takiego wydarzenia mogą pozostać trwałe kontakty i 
znajomości, ponieważ ludzie zaufali sobie i mogą chcieć nadal 
się wspierać, spotykać. Jest to niewątpliwie wartość dodana 
szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi przez 
odpowiedzialnych i świadomych trenerów i trenerki. 

Jak widać wzięcie pod uwagę takiego zjawiska jak proces grupowy 
jest niezbędnym aspektem pracy trenerskiej. Nawet najwspanialsze 
szkolenie i program mogą polec, jeśli nie będziemy w kontakcie 
z rzeczywistością i z tym, co akurat dzieje się z  ludźmi na sali. Warto 
się również zastanowić, czy pracujemy nad zmianą i wspieramy w 
zmianie żywe istoty ludzkie, czy realizujemy program, który został 
nam zlecony i mamy „odhaczyć“ wszystkie punkty bez względu, na 
to, co się zadzieje z ludźmi na sali... 

Co sprzyja rozwojowi a co demotywuje? 

Postawa trenera/trenerki jest w takich procesach bardzo istotna. 
Osoba, która podejmuje się stosować warsztaty jako narzędzie 
pracy z  innymi osobami, powinna być bardzo świadoma samej 
siebie i tego jaka jest jej rola.  Grupy mają to do siebie, że świetnie 
wyczuwają prowadzących i rezonują na emocje oraz postawy 
trenerów. Zatem warto najpierw popracować nad własnym 
rozwojem, samooceną, poczuciem własnej wartości, ponieważ 
dzięki temu możemy się naprawdę dzielić z  innymi, możemy ich 
wspierać i możemy mieć pewność, że nie załatwiamy sobie swoich 
własnych spraw  korzystając z grupy i wystąpień przed nią. Poniżej w 
prostych słowach wymieniam czynniki, które mogą wpływać 
znacząco na przebieg prowadzonych przez nas szkoleń. 
Czynniki, które z  mojego doświadczenia mogę wymienić jako 
motywujące grupę i wspierające ją w procesie zmian to między 
innymi:  poczucie bezpieczeństwa, jasne zasady współpracy, 
życzliwa informacja zwrotna od grupy i prowadzących zastosowana 
w odpowiedniej fazie procesu grupowego, poczucie uczestnika, że 
odpowiada za swój proces rozwoju i kształcenia, przytaczanie 
inspirujących przykładów i pokazywanie dobrych praktyk, wiara 
prowadzących w możliwości uczestników, doświadczanie podczas 
szkolenia, stosowanie metod warsztatowych przy uwzględnieniu 
procesu grupowego, poczucie dobrowolności i tego, że nie 
naruszana jest godność osobista uczestnika, wchodzenie w relację 
dorosły-dorosły. 



Czynniki, które demotywują i blokuja rozwój uczestników grupy to 
moim zdaniem: strach trenera/ki, narcyzm trenera/ki (głównie 
skupia się na sobie, na tym jak wypadnie i czy go lubią), sztuczność 
trener/ki, brak prawdziwego kontaktu z  ludźmi, brak ustalonych 
norm dla grupy i trenera/ki, brak poczucia bezpieczeństwa w 
grupie, nuda, niedopasowanie materiału i metod do grupy i faz 
procesu grupowego, postawa trenera/ki, z  której czuć brak 
szacunku do uczestników i brak wiary w ich możliwości, czytanie 
ludziom prezentacji ze ściany, zbyt krótki czas przeznaczony na 
proces zmiany, stawianie uczestników w roli „dziecka“ i branie 
odpowiedzialności za ich życie. 

Pragnę podkreślić, że wszystkie te czynniki są jednakowo istotne, 
chociaż wymieniane były po przecinku. Wzięcie ich wszystkich pod 
uwagę jednocześnie wymaga od trenera/ki samoświadomości oraz 
trwania w dorosłej postawie ogromnego szacunku do innych istot, 
jak i do siebie. Bez tego może być trudno osiągać z grupami cele 
rozwojowe, a szkolenie zamieni się ... w narzędzie realizacji  planów 
zleceniodawcy  lub zarobkowania .... i przestanie być narzędziem 
zmiany. 
Pokory wymaga również uznanie, że nie jesteśmy cudotwórcami i 
n ie możemy chc ieć bardz ie j zmiany n iż same osoby 
zainteresowane. Warto w duchu dać przyzwolenie ludziom na ich 
wybory, co paradoksalnie może spowodować , że w kontakcie 
z nami uczestnicy będą czuli, że dostają przestrzeń na samych siebie 
i swój rozwój, który będzie miał szansę dokonywać się w pełnej 
autonomii. 


