
Czym jest współpraca ? 

Współpraca jest to umiejętnośd pracy w grupie. Chcąc efektywnie działad w zespole 
klasowym,  grupie  rówieśniczej czy tez później grupie zawodowej warto m.in. wsłuchiwad się 
w oczekiwania kolegów oraz konstruktywnie rozwiązywad problemy i konflikty.  

Najważniejsze zasady współpracy w grupie to: 

 Umiejętności komunikacyjne 

Zdolnośd formułowania jasnych wypowiedzi i słuchania komunikatów wysyłanych przez 
rozmówców – to kompetencja niezbędna niemal w każdym zawodzie. Aby ją rozwijad, warto 
np. zastanawiad się nad tym, jak inni mogą interpretowad nasze wypowiedzi. Dobrze jest 
także upewniad się, czy właściwie zrozumieliśmy to, co mieli nam do zakomunikowania.  
Warto jest stosowad parafrazy np. Czy dobrze Cię zrozumiałem i powtórzyd to co 
usłyszeliśmy od rozmówcy 

 Realizowanie celów zespołowych 

Aby skutecznie pracowad w grupie, nie możemy dbad wyłącznie o własny interes. Przyjęcie 
takiej postawy utrudnia realizację celów, które można osiągnąd dzięki współdziałaniu. Jeżeli 
mamy do wykonania wspólny projekt należy rozdzielid pracę i każdy powinien pracowad nad 
swoją częścią aby później wszystko połączyd. Nie należy wchodzid w obowiązki innej osoby. 

 Sumienne wykonywanie powierzonych zadao 

Pracując w grupie, musimy rzetelnie i na czas wywiązywad się ze swoich zobowiązao, 
ponieważ w przeciwnym razie spowodujemy opóźnienia lub niemożnośd wykonania zadania 
przez cały zespół przydzielony do niego.  

 Uczciwośd 

Ujawnianie informacji, które nie powinny byd znane osobom postronnym czy 
dyskredytowanie nielubianego członka zespołu – to zachowania uniemożliwiające efektywne 
wykonywanie zadao.  

 Zaufanie 

Podejrzliwośd jest kolejną przeszkodą na drodze do realizacji celów w zespole. Warto dad 
kredyt zaufania współpracownikom.  

 Przyjazna atmosfera 

O efektach pracy decyduje także jakośd stosunków panujących pomiędzy członkami grupy. 
Życzliwośd, szczerośd i chęd niesienia pomocy – to postawa, którą warto przyjmowad  
w środowisku klasowym lub  pracy.  

 Otwartośd na propozycje innych  



Wspólne cele można osiągnąd wyłącznie dzięki podjęciu dialogu. Kilka osób dostrzega 
znacznie więcej niż jedna – warto wykorzystywad ten potencjał.   

 Informacje zwrotne  

W efektywnym współdziałaniu pomaga także konstruktywna krytyka czyli taka, która nie 
obniża samooceny osoby do której jest kierowana oraz udzielanie pochwał.  

 Odpowiedzialnośd za podejmowane działania 

Ważne też, żeby byd świadomym konsekwencji własnych decyzji. Nie można przenosid 
odpowiedzialności na inne osoby lub okoliczności, jeśli popełniło się błąd.   

 Wspólne rozwiązywanie problemów 

Jedną z kompetencji umożliwiających współdziałanie jest zdolnośd pokonywania trudności. 
Nie warto zniechęcad się, gdy napotykamy przeszkody na swojej drodze.  

Na zakooczenie chciałabym zaproponowad wam do obejrzenia krótki film o współpracy. 

Link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0 
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