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Jak budować zgrane zespoły
Woparciu o przezwyciężanie 5 dysfunkcji Lencioniego

Nowa strategia wygrywania czyli:

Zwinni bo inni, o różnorodności
poznawczej w zespole

Discover and overcome destruc�ve habits
that don't serve you well in the business environment

Overcoming unconscious biases
In hiring and at work
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Porozmawiamy o:

Modelu Lencioniego

Budowaniu zaufania

Najczęstrzych błędach popełnianych przez zespoły

Najczęstrzych błędach popełnianych przez organizacje

You will learn about:

Unhelpful habits that may stand in your way in your leadership development

Tips and tricks on how to overcome them

You will learn about:

Most commonly seen unconscious biases

Why we're biased

How people biases can influence technology

How to overcome your biases

Dowiesz się:
Jak milenialsi postrzegają, różnorodność
Czym jest różnorodność poznawcza
Jak implementować strategie wspierające diversity aby zyskać największy bonus wynikający z róznorodności
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Nowa strategia wygrywania czyli:

Zwinni bo inni, o różnorodności
poznawczej w zespole
Program szczegółowy:

• Rynek pracy jest rynkiem milenialsa – jacy są naprawdę?
• Różnorodność oczyma milenialsa
• Koszt trwania status quo
• Jakie zyski przynosi róznorodność na poziomie firmy oraz pracownika
• Diversity 2.0 czyli różnorodność poznawcza w zespołach

◦ Jakie mamy rodzaje różnorodności (tożsamość/nabyta/kognitywna)
◦ W jaki sposób tożsamość może przekładać się na różnorodność

poznawczą
◦ Rodzaje problemów, a prawdopodobieństwo zysku z różnorodności
◦ Jak zatrudniamy/budujemy zespoły i gdzie robimy błąd?

• Dlaczego moi ludzie nie chcą różnorodności?
• Kiedy diversity daje największy bonus?

◦ Gdzie zaczać?
◦ Od czego zacząć?

Milenialsi są wśród nas, stanowią większość naszej kadry, i kształtują rzeczywistość. Mają
ogromny potencjał aby tworzyć zgrane i różnorodne zespoły, warto go wykorzystać.

Czas trwania: 1:30 h - 2:00h
Poziom szkolenia: Podstawowy, Średnio-Zaawansowany
Zaprojektowany dla: Team Liderów/ek, Scrum Masterów/ek, Młodych Zespołów, People-Managerów/rek

#1
Zaprojektowane z myślą o:Menadżerach, Specjalistach od HR, Liderach zespołu, Zespołach
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Program szczegółowy:

• Definicja zespołu osadzona w autorskim modelu
Integralność vs Celowość

• Przedstawienie 5 dysfunkcji wg. Patrica Lencioniego
• Przedstawienie 5 kroków budowy zespołu w oparciu o

dysfunkcje Lencioniego
• Szczegółowe omówienie pokonywanych dysfunkcji, a

w nim:
◦ Dlaczego w zespole potrzebujemy zaufania na

gruncie zawodowym tak samo mocno jak
zaufania na gruncie osobistym

◦ Neurologiczne podstawy zaufania
◦ Źródła konfliktu w pracy
◦ Poczucie straty jako źródło rozłamu w zespole
◦ Czym jest konstruktywny konflikt
◦ Autorska gra “Oswoić Konflikt” oraz plansze do

gry
◦ Zaangażowanie w zespole i teoria automotywacji

Deciego-Ryana
◦ Wpływ organizacji na zaangażowanie

pracowników
◦ Poczucie odpowiedzialności w zespole
◦ Dbałość o wyniki i koncentracja na rezultatach
◦ Jak nie budować piramid?

• Najczęstrze błędy popełniane przez organizacje +
dyskusja

• Najczęstrze błędy popełniane przez zespoły + dyskusja

Jak budować zgrane zespoły

Czas trwania: 1:30 h - 2:00 h
Poziom szkolenia: Podstawowy, Średnio-Zaawansowany
Zaprojektowany dla: Team Liderów/ek, Scrum Masterów/ek, Młodych Zespołów, Menadżerów/rek

Woparciu o przezwyciężanie 5 dysfunkcji Lencioniego

#2Zaprojektowane z myślą o:Młodych Zespołach, Scrum Masterach, Liderach zespołu, Menadżerach, Specjalistach od HR
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Detailed program:

During the training we will learn about and discuss
how to overcome 12 habits that can keep you stuck in
your current role:

1. Reluctance to Claim Your Achievements
2. Expec�ng Others to Spontaneously No�ce
and Reward Your Hard Work
3. Overvaluing Exper�se
4. Building Rather than Leveraging
Rela�onships
5. Failing to Enlist Allies from Day One
6. Pu�ng Your Job Before Your Career
7. The Disease to Please
8. The Perfec�on Trap
9. Minimizing
10. Being Too Much
11. Rumina�ng
12. Le�ng Your Radar Distract You

Addi�onally, all par�cipants a�er registra�on gain VIP
access to the blog
www.teambooster.jackfruit.solu�ons where they can
find workshop handout and never published an
interview with Sally Helgesen

Discover and overcome
destruc�ve habits

Designed for:Women
Training level: Good for all from Aspiring Talents to Mid-Management
Lecture-Only: 2:00h lecture dura�on with 20-30 minutes reserved for ques�ons. We explain all 12 habits
Team-Coaching: 2:00h Part 1: 45 min introduc�on and vo�ng. Part 2: sharing examples and stories, brainstorming
2-3 most upvoted habits, and addressing them.

that don't serve you well in the business environment

#3Designed forWOMEN, Good for all, from Aspiring Talents to Mid-Management



jackfruit

Overcoming unconscious biases

Detailed program:

Unconscious biases:

• Affinity Bias and if babies are racists?
◦ Affinity Bias in hiring and at work

• A�ribu�on Bias
◦ A�ribu�on Bias in hiring and at work

• Beauty Bias
◦ Beauty Bias in hiring and at work

• Conformity Bias
◦ Conformity Bias in hiring and at work

• Confirma�on Bias
◦ Confirma�on Bias in hiring and at work

• Contrast Effect
◦ Contrast Effect in hiring and at work

• Halo Effect
• Horns Effect

◦ Halo & Horns Effects in hiring and at work
• Gender Bias

◦ Gender Bias in hiring and
at work

• Most Common Biases and
Stereotypes that can influence
who you hire

• If we are biased, technology is
biased as well – examples of
product failures

• Why are we biased?
◦ The limbic system in

ac�on
◦ Mirror neurons

• How to overcome your biases?

Training dura�on: 2:00 h
Training level: Beginner
Designed for:Managers, HR Specialists, Teams, Team Leaders

In hiring and at work

#4Designed for: Teams, Managers, Hiring Managers, HR Specialists
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About Trainer

Tech Strategy and Partnerships Manager, team builder, and diversity trainer.

Privately an entrepreneur, CEO of – neighborly pla�orm www.roundthecorner.eu
In spare �me a full-stack developer builds mostly in Angular-Django applica�ons.

An owner of Wydawnictwo Jackfruit.
As a publisher rolled out Emily Chang’s book „Brotopia: Kobiety a Dolina
Krzemowa”.

As a hobby write about people management and Agile at
www.teambooster.jackfruit.solu�ons and share knowledge about unconscious
biases and stereotypes in ac�on.

Speaker at:

2021

contact LinkedIn h�ps://www.linkedin.com/in/jackfruit-katarzyna-suska/

Tes�monials


