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To intensywny proces, w którym niewielka 

grupa pracuje nad ważnym, złożonym 

wyzwaniem i uczy się w trakcie swojej pracy.  

Co to jest Action Learning? 



1. Praca na realnych wyzwaniach uczestników 

2. Niedyrektywność prowadzącego 

3. Interwencje w trakcie pracy 

4. Omówienie uczenia się na końcu spotkania 

5. Nacisk na używanie pytań 

6. Praca w małych grupach (5-6 osób) 

Cechy charakterystyczne AL 



1. Prezentacja wyzwania 

2. Analiza stanu obecnego 

3. Uzgodnienie co jest sednem problemu 

4. Generowanie pomysłów 

5. Planowanie działań 

Proces Action Learning 



1. Komunikacja 

2. Umiejętności liderskie/menedżerskie 

3. Umiejętności coachingowe 

4. Współpraca w zespole 

5. Rozwiązywanie problemów w grupie 

6. Kreatywność 

7. Zarządzanie projektami 

Na jakich warsztatach 



Jakie warsztaty prowadzicie? 

A Wy? 



1. Aby pokazać inny sposób rozmowy i współpracy 

2. Aby rozwijać u uczestników uważne słuchanie i umiejętność 

formułowania pytań 

3. Aby mogli wyciągnąć wnioski na temat własnej pracy w grupie 

4. Aby zobaczyli jak pracują jako zespół 

5. Aby pokazać sposób pomagania inny niż doradzanie, 

instrukcje itp. 

6. Aby nauczyć podstaw rozwiązywania problemów 

7. Aby dać okazję uczestnikom do wzrostu wzajemnego zaufania 

Po co? 



1. Wkomponuj ćwiczenie tak, aby wcześniej grupa nauczyła się czegoś, co jej w nim 

pomoże: np. otwartych pytań, narzędzi coachingowych, narzędzi do 

rozwiązywania problemów, narzędzi aktywnego słuchania itp. 

2. Podaj grupie 5 etapów pracy Action Learning. 

3. Ustal poufność na treść tego ćwiczenia. 

4. Opowiedz krótko na czym będzie polegało, jaki ma cel, jakie są reguły i co Ty w 

trakcie będziesz robić. 

5. Podziel grupę na podgrupy 5-6 osobowe. 

6. W każdej podgrupie zachęć do znalezienia jakiegoś indywidualnego, ważnego i 

złożonego problemu/wyzwania. 

7. Gdy w każdej grupie pojawi się takie wyzwanie, Ty rozpocznij w niej pracę, 

pytaniem: Kto ma pierwsze pytanie? 

Jak zacząć? 



8. Po rozpoczęciu, w pierwszej części grupa może tylko zadawać pytania 

prezenterowi problemu.  

9. Po 10-15 minutach zatrzymaj każdą grupę i poproś, aby w 5 minut 

przedyskutowali odpowiedzi na 3 pytania: Co robimy dobrze? Co możemy robić 

lepiej? Gdzie każdy z nas widzi sedno problemu?  

10. Następnie poproś prezentera problemu, aby zadał pytanie grupie, które pomoże 

mu opracować działania. (10 min.) 

11. Poproś każdego z uczestników, aby zapisał na posticie 1 pytanie do prezentera 

lub kogoś (1 osoby) z grupy, które może pomóc w opracowaniu kolejnych 

pomysłów. 

W trakcie ćwiczenia 



12. Kiedy skończą zapisywać, 1 osoba odczytuje swoje pytanie do drugiej osoby i po 

skończonej odpowiedzi, kolejna osoba odczytuje swoje itd. (10 min.) 

13. Zatrzymaj każdą z podgrup i poproś, aby prezenter problemu powiedział jakie 

działanie(a) podejmie w efekcie tego spotkania 

14. Zaproś podgrupy do omówienia spotkania (10 min): 

• Co zrobiliśmy najlepiej jako grupa? 

• Co następnym razem zrobilibyśmy inaczej? 

• Jaka była jakość naszych pytań? 

• Jakie umiejętności liderskie/menedżerskie itp. zauważyliśmy w trakcie pracy? U kogo? 

• Czego nauczyliśmy się z tego spotkania na przyszłość? 

W trakcie ćwiczenia 



Omów z grupą ćwiczenie z całą grupą  

pod kątem treści Twojego warsztatu. 

Wspólne omówienie 



Wpisz pytanie w okienko czatu.  

Pytania 



tomasz.janiak@wialpoland.org 

tel. 601 778 498 

wialpoland.org 

Kontakt 


