
POZNAJ SIEBIE I SWOICH DORADCÓW DLA DOBREJ 
WSPÓŁPRACY

ZAGADNIENIA KLUCZOWE 
• Każdy jest inny. Każdy posiada swoje własne cechy, osobowość, zwyczaje

i potrzeby, co znajduje odzwierciedlenie w twoim typie „bestii„*
• Jeśli chcesz intensywnie współpracować w zespole (np. coaching),

zacznij od następującego ćwiczenia z członkami zespołu: przedyskutujcie
ze sobą, jakim typem „bestii” jesteście, korzystając z poniższego obrazka.
Następnie wykorzystaj informacje ze strony 2 i 3, aby zrozumieć, jak
najlepiej komunikować się z kolegami z zespołu. Komunikacja, która jest
dostosowana do typu „bestii” drugiej osoby jest bardziej efektywna.

• Rozumiejąc wzajemnie swoje cechy, to w jaki sposób inni reagują i
zachowują się, dajesz dobry początek współpracy w grupie. To stymuluje
dobre relacje i dobrą komunikację.

* *Natura bestii wyróżnia cztery „bestie”: sowa, kogut, pszczoła i motyl,  Wszystkie z 
własnymi cechami, które są typowe dla naszej przedsiębiorczości. 
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Przeanalizowałem jeszcze raz naszą metodę pracy i uważam, że 
powinniśmy robić to trochę inaczej, a mianowicie dokładniej. 
W końcu liczby pokazują, że wtedy będziemy pracować 
wydajniej. Co o tym sądzicie?

Jak sobie radzisz? Czy pracowaliście ze sobą w nowy sposób? 
Jakie to było uczucie? Czy od tej pory będziemy to robić w ten 
sposób?

Mam tu dane liczbowe, więc mogą Państwo zobaczyć, że ten 
sposób pracy daje więcej rezultatów. Czy zgadzają się Państwo 
z tymi nowymi ustaleniami?

Pewnie już wypróbowaliście nowy sposób pracy? Czy nie jest 
to miłe? Czy od teraz będziemy to robić w ten sposób?

Jestem sową i mówię do...

Jestem pszczołą i mówię do:

Moim zdaniem terminy w firmie nie są utrzymywane zbyt 
dobrze. Czy wiesz dlaczego? Co powinniśmy uzgodnić, aby 
lepiej współpracować w firmie?

Mam wrażenie, że atmosfera w firmie nie jest zbyt dobra. Co o 
tym sądzisz? Co zrobimy z tym wspólnie?

Czuję, że w firmie nie dzieje się dobrze, wyniki pozostają w 
tyle. Co chcesz, żebym zrobił?

Jak sobie radzisz? Czujesz się w firmie jak w domu czy może 
atmosfera mogłaby być lepsza? Czy masz jakieś pomysły, jak 
temu zaradzić? 



Więcej informacji poniżej:
- Strona projektu NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu ramowego w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020, 
w ramach umowy o dotację nr 101000728 (NetPoulSafe).
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Jestem kogutem i mówię do:

Nie zdążymy na czas, jeśli nie zrobimy pierwszego kroku z tym projektem 
teraz. Przedstawiłem tutaj ogólne zarysy. Czy mógłbyś zrobić z tego 
szczegółowy plan i wskazać, kiedy co trzeba zrobić?

Potrzebuję twojej (i innych) pomocy. Byłoby dobrze dla wszystkich, 
gdybyśmy zaczęli to teraz. Czy możesz również mieć swój fragment gotowy 
na przyszły tydzień?

Ten projekt nie rusza z miejsca. Nic się nie dzieje. Jeśli ja zrobię to, a ty 
będziesz odpowiedzialny za tę część. Jaki rezultat osiągniemy?

Mam wrażenie, że wokół tego projektu nic się nie dzieje. Czy masz jakieś 
pomysły, by znów wzbudzić w wszystkich ekscytację?

Jestem motylem i mówię do:

Aby ulepszyć ten produkt, mam pewien pomysł, ale musi on być jeszcze 
szczegółowo opracowany. To są zalety i wady. Czy chciałbyś się im bliżej 
przyjrzeć i przedstawić swoją propozycję?

Jak się masz? Przechodziłem ostatnio przez stodołę i pomyślałem o czymś, 
co mogłoby uczynić ją lepszą dla nas wszystkich. Przyjrzymy się razem i 
zobaczymy, jak można to zrobić?

Mam pomysł na nowe zadanie. Dzięki niemu możemy osiągnąć zysk. Czy 
pomożesz mi rozwinąć ten pomysł?

Na marketing tego produktu wpadłem na zupełnie nowy pomysł. Co o tym 
sądzisz? Może da się to zrobić inaczej? Czy chcielibyście przesłać mi swoje 
pomysły? 

https://www.netpoulsafe.eu/

