
- Rozwój ludzi i organizacji 

Czym jest facylitacja 

Styl pracy z grupą nad rozwiązywaniem 
problemów i podejmowaniem decyzji w 
sposób, który prowadzi do zaangażowania 
grupy oraz wzrostu odpowiedzialności za 
rezultaty.  



- Rozwój ludzi i organizacji 

Czym facylitacja nie jest 

• Nie jest manipulacją. 
• Nie jest kierowaniem grupy w kierunku 

realizacji własnych celów. 
• Nie jest pracą na ocenę satysfakcji uczestnika. 
• Nie koncentruje się na osobie prowadzącego – 

facylitator „nie gwiazdorzy”. 
• Nie służy ocenie pracy, ocenie efektywności i 

kompetencji ludzi. 
 



- Rozwój ludzi i organizacji 

Facylitator  

 Facyliatator opiera się na dwóch filarach umiejętności: jeden to 
umiejętności interpersonalne i świadomość siebie drugi to 
umiejętność pracy z  procesem grupowym. Jest skoncentrowany mniej 
na celu, a bardziej na procesie; jest mniej hierarchiczny niż trener lub 
konsultant.  

Skupia się zarówno na świecie „nadwodnym”, jak i „podwodnym”. 

 
 



- Rozwój ludzi i organizacji 

TRENER vs FACYLITATOR  

TRENER FACYLITATOR 

Ekspert w dziedzinie 
 

Nie jest ekspertem w dziedzinie  
 

Kieruje uwagą grupy 
 

Podąża za uwagą grupy 
 

Prezentuje informacje 
 

Wydobywa informacje 
 

Odpowiada na pytania 
 

Zadaje pytania                                                  
 

Dużo mówi  
 

Stara się jak najmniej mówić  
 

Rozwiązuje problemy uczestników 
 

Jest przewodnikiem w rozwiązywaniu 
problemów 
 



- Rozwój ludzi i organizacji 

COACH vs FACYLITATOR  

COACH FACYLITATOR 

Pracuje indywidualnie lub z małą grupą  Pracuje z grupami, całymi 
organizacjami, wielkość grupy do 
kilkuset osób 

Pracuje w ramach określonych przez 
czas 
 

Pracuje projektowo lub nad problemem 
(czas określony po planowaniu) 
 

Koncentruje się na tematach 
indywidualnych określonych przez cele 

Koncentruje się na tematach  
wyłaniających się z grupy lub całej 
organizacji 

Pracuje bezpośrednio, zdalnie: skype, 
telefon, ProReal. 

Na ogół bezpośrednio lub zdalnie - 
ProReal 



- Rozwój ludzi i organizacji 

3 tryby Facylitatora - Johna Herona 
 

TRYB HIERARCHICZNY KOOPERACYJNY AUTONOMICZNY 

Aktywność 
facylitatora 

+ + + + - -  - - -  

Aktywność 
grupy 

- - -  + + - + + + 

Głównie zależą od: punktu procesu, czasu, celu, stopnia dojrzałości grupy. 
 



- Rozwój ludzi i organizacji 

 
Model 6 aktywności facylitatora  - Johna Herona 

 Aktywność Szczegóły 

PLANOWANIE kontrakt trójstronny klient-facylitator-zespół; kontraktowanie grupy; 
zbieranie danych; plan dnia 

NADAWANIE STRUKTURY podsumowanie i komunikowanie tego, co zostało zrobione przez 
grupę , również treści których grupa nie jest świadoma lub nie 
wypowiedziała,  

NADAWANIE ZNACZENIA mówienie co widzimy, stawianie hipotez, dzielenie się wrażeniami, 
naświetlanie i nazywanie zjawisk grupowych „notice what you 
notice” – jesteśmy świadomi tego, co zauważamy i wybieramy to, co 
może posłużyć grupie; wyjaśniamy) 
 

WNOSZENIE UCZUĆ modelowanie empatii, dzielenie się własnymi odczuciami, pomaganie 
uczestnikom w uświadamianiu sobie uczuć i nazywaniu tego, jak się 
czują w grupie, wobec siebie nawzajem 

KONFRONTOWANIE carefrontation- konfrontowanie z troską; zachęcenie drugiej osoby do 
przyjrzenia się jakiemuś aspektowi jej funkcjonowania, który ma 
wpływ na grupę;  informacja zwrotna; parafrazowanie; 
konfrontowanie w oporze – docenianie informacyjnej funkcji oporu 
grupy 

DOCENIANIE wyrażanie uznania,  pochwały, docenianie dobrych intencji, 
zapewnianie o wsparciu 



- Rozwój ludzi i organizacji 

Zastosowanie Facylitacji 

Prowadzenie spotkań: projektowych, 
strategicznych, kreatywnych; grupowe 

podejmowanie decyzji, warsztaty, rozwiązywanie 
konfliktów w zespołach i pomiędzy zespołami,  

wprowadzenie i komunikacja zmian, połączenia 
zespołów i organizacji, zbieranie informacji po 

badaniach. 

Budowanie zaangażowania 
Obniżenie napięcia i stresu 

Budowanie zaufania 
Wzrost odpowiedzialności 

Uczenie samodzielności zespołu 
Budowanie dojrzałości zespołu 
Budowanie autorytetu lidera 

Budowanie kultury partnerskiej i 
partycypacyjnej 

Nowy styl zarządzania  
Katalizowanie fazy rozwoju zespołu 

Podmiotowe traktowanie  



- Rozwój ludzi i organizacji 

Postawa, umiejętności, wiedza facylitatora 

POSTAWA: 
• zaufanie do procesu grupowego 
• uważność i odporność 
• zaciekawienie 
• autentyczność 
• samoświadomość 

UMIEJĘTNOŚCI: 
• docenianie i podsumowywanie 
• nadawanie znaczenia  i aktywne słuchanie 
• czytanie mowy ciała i innych ukrytych 

przekazów 
• dawanie i otrzymywanie feedbacku 
• konfrontowanie i stawienie hipotez 
• zadawanie pytań 
 WIEDZA: 
•  proces grupowy 
•  funkcjonowanie, rozwój, uczenie się dorosłych 
•  narzędzia i techniki pracy z grupą 


