Przywódcy
planują i organizują
- Jestem rozczarowany iezultatanu reahzacj: naszego planu wi/yt l. zeszlego
tygodnia oswiadczył William gdy stanął przed członkarm grupy Byl rozczaro
wany takze dlatego że obecnych było tylko sześciu czlonkow komnetu Rano
podczas zajęć szkoły niedzielnej
prosił Ich żeby zostah parę minut po porannym
nabozenstwie
w celu przedyskutowama
planu dzrałama Ale kilku miało mne zaję
era l Z takiego lub innego powodu nie zostali Potrafił to zrozumlec - Wszyscy
ludzie mają osobiste problemy
pomyslal
muszę parniętac o Ich potrzebach I nie
mogę być zbyt wymagający

Poruewaz pastor wyznaczył mnie do kierowania realizacją planu czuję wiei
ką odpowredzralnosc
wyjasmł grupie - Powmmsmy wszyscy pomoc pastorowi
w dotarciu do społeczności
Chcę, zebyścre wszyscy wykazali SIę poświęceniem
dla Pana I bardziej wytężoną pracą w ciągu nadchodzącego
Się postarac, by koseról był zapełruony podczas konferencji
Się

rygodnia Powinniśmy
mi odzieżowych,
które

wkrótce rozpoczną

Co postanowilismy w spławie transportu? - zapytał Jan Wspomniałeś zdaJe Się, że moglibyśmy znaleźć Jakiś sposób by pomóc tym, któi zy mieszkają daleko Odwredziłem
rnatkę z kilkorgrem dztect Mogliby om przyjść do kościoła, ale
nie mają środka transportu
- Tak - przyznał William
myslelismy
ktos ma Jeszcze jakres pytam a?

o tym Zobaczę,

co Się da zrobić

Czy

- W mOJeJ klasie Jest dWOJe młodych ludzi którzy chciehby chodzić ze mną na
wizyty - powredzrała Marta
Czy SądZISZ, że będzie dobrze, jesh Ich zabiorę
- Tak - odpowiedział William
Wlasme

ta. mysia łam

to będzie dla nich dobre doswiadczerne

odparła

Marta

dział że byłoby lepiej gdybym zabierała
Cóz me wiem może

W

takim razie

ale pytalam

pastora

na wizytę tylko Jedną osobę

a on powie-

Czuję Wie[/(q odpozoiedztalnosc "

"

Plan lekcji
Dawid

kompetentny

Przywodcy planują

P' żywedca
I

koordynują

P, zywódcy organizują

Cele lekcji
Po zakonczemu

tej lekcji powrruenes urruec

* Przedsrawre zasady przywodztwa oraz je zastosowac biorąc za wzor przykłady
L

zycta Dawida

* Ułozyc plan okreslonego przedsręwzręcia oraz przygotowac szkic zadan
do wykonania

*

WYJaŚl1lCpojęcie

ot gamzacjt

oraz opisać kilka typów l zasad oigaruzacji

I plac

Ludzie zadanta
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Wskazówki do praktycznej

I

cele

nauki

Proszę przeczy tac biblijny przekaz o ZyC1U I działalnosci Dawida Zastanow Się
nad nim pod kątem zasadniczego problemu obecnego kursu I wyszukaj przykłady cech I zachowan przywódczych Oto ważne fragmenty I Samuel 6 1-22,
17 21 58 rozdz 22 26,30 2Samuel 5 I 7 7 I 25 I Korynttan rozdz 17-29
Jest to duzo materiału do przeczytania Bye może go JUz znasz Teraz Jednak
przeczytaj go pod kątem problemu przywództwa, zwracając uwagę na to, Jak
Dawid dązył do OSiągnięcia Bożego celu Jeśli uważnie przesledzrsz histonę
Dawida wiele Się dowiesz na temat przywodztwa
2 Proszę przestudiować rozwuuęcre lekcji l odpowiedzieć na zawarte w mej pyta
nla

3 Proszę przejrzec kluczowe słowa Jesh któregoś nic

IOLUI1l1CSZ

sprawdz jego

znaczenie w słowniczku

4 Proszę wypełruc test na koncu lekcji l sprawdzi C swoje odpowiedzi, porównując
Je z odpowiedziami na koncu podręcznika Zastanow Się ponów me nad zagadrueruarm, na ktore odpow iedzrałes rneprawrdlowo

Kluczowe słowa
odpowredzialnosc
poddanstwo
próżny
przypadkowo

ROZWIDlęcle

stosowny
strategia
szczy tow Y
technika

uposłedzony
wspaniały
wyznaczony

lekcji

DAWID - KOMPETENTNY PRZYWÓDCA
Cel l Na podstawie przekazu biblijnego o Dawidzie staraj SIę zrozumlec wagę
kompetencji H dualomach
Zanim zajmiemy Się kwestią
historu o Williamie Opuścihsrny
mencię musiał albo me zgodzie
w obecnoser tych, którymi chciał
liam pozwolił by zapommano o
które dalej przedstawiamy

miejsca Dawida w Bożym planie wroćmy do
go w bardzo kłopotliwej sytuacji W tym moSię z pastorem
albo zrewidować swoją opirnę
kierowac Co bys zrobił w takiej sytuacji? Wiltym ternaerę gdyż zadano mu kolejne pytanie

Przywodcy planują

l

- A co z podręczmkann?
dzielnej

czy zamowiła

odpowiedziała
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organtzują
Pouzebuję Ich więcej

dodatkowe

egzemplarze

Pytalem sekretarki
dla potrzeb

naszych

szkoły nieWIZyt

ale

ze me nalezy to do Jej obowrązkow

Jeszcze Jedna sprawa przerwał lun w zeszłym tygodniu było nas troje
W tej samej okolicy, ale Wątpię czy ktokolwiek odwiedził rejon polnocny
Slysza
łem że Jest tam kilka nowych rodzin, ktore powurno Się zaprosić do naszego koscroła
To dobra propozycja
iuzjastyczrue
SI!' Możemy
Amen'

uśmiechnął Się William

z aprobatą

I rnowił dalej en

- Rozszerzmy
zasięg naszej dzralalnoścr!
Pracujmy ze wszystkich
osiągnąc to ze nasz kościol w następną medzrelę będzie pełny'
Amen! - powiedzieli

czlonkowie

komitetu

Ten kratki opis posiedzenia
konutetu zwraca naszą uwagę na kilka waznych
zasad przywództwa
Ile z nich potrafisz nazwac? Jakie zalety przywodcze
10Z
poznajesz w Wilhanue? Czy sądZISZ ze prezentuje on postawą szczerego chrzes
cijaruna? Czy gotow Jest zaakceptować
pOZYCję przywodcy
a jednoczesrue
podle
gać innej OSObiŁ? Czy sprawia wrazerne entuzjasrycznego?
Czy ma cel który stara
Się OSiągnąc? Czy liczy Się z mnyrru ludzrm?
Dlaczego te zalety me wystarczają
by UCZ)nic go dobrym przywodcą? Co Jest
potrzebne
by komnet osiągnął su kces? W relacji o 7yC1U Dawida znajdujemy od
powiedz na te

I na

Inne pytania

Az do tej porv nasza uwaga skupiała Się na ludziach ktorży przewodzą
I lu
dzrach, którzy Ich nasładują
TCla7 w C7ęSCI II zajnucmy Się zadamami I technika
rm przywództwa
Naszym biblijnym P' zykladern będzie Dawid ktory posiadał Wiele
cech dobrego przywódcy
Ale najbai dzre: godny uwagi był skuteczny I konsek
wentny sposob w jak: wykot Z) stal on swoje mozhwosci
by osiągnąć nadzwyczajne rezultaty
Biblia ukazuje nam Dawida Jako pasterza zołnierza poetę ko
chartka, ojca I króla DZielny wmny S"-I uszony uiumfujący
- ukazuje Się nam
w całej róznorodnosci I zlozonosci ludzkich doswiadczen
Swradczy to o wsparua
losci Bozego planu Dawid otrzymał wszystko
co było potrzebne do spełrnema
czekających
go zada n KIedy pilnował owiec I strzegł Ich przed niebezpreczen
stwern, rozwinął fizyczną

siłę odwagę

oraz pozna! swoje mozhwosci

Kiedy wędrował samotnie ze stadami nauczył Się sarnodzrelrue myśleć, wyka
zywać Się przedsrębiorczoscią
I wyobrazmą
Nauczy! Się takze wyrazac swoje uczu
CJa I mysh w słowach dobitnych
podnoszących
na duchu
WIerny

ze rozpoczął kan erę wychodząc z ruskiej pOzyCJI społecznej
Powo
nadeszło wtedy kiedy prorok Samuel pod wpływem Bo
wybral go I dal mu do zrozumrema
ze będzie królem (ISm 16 l 22)

łarne do przywodztwa

żych słow

Ludzie zadania

80

I

cele

Czytamy tam
I duch Ponski spocrqł na Dawidzie
Dawid wrocrł do swoich
owiec z tajemnicą ukrytą w sercu Pozruej na dworze krola Saula zajmował pozyc
Ję sługi
Zaskakujące
były słowa Dawida, które sm lało wypowredział decydując,
że
będzie walczył Z Goliatem, podczas gdy wszyscy mm SIę bali Wcale me wyglada
lo to na pokorne zachowanie kiedy powiedział zdecydowanie
Wykonam 10:0
danie
Starszy brat skal CI! Dawida rnowrąc
Jestes prozny'
(I Sm 17 28-32)
DaWId wkrótce dowródl tego, o czym wiedzą wszyscy dobrzy przywódcy
pokora l odwaga nic są prvectwtenstwarm
Często idą ze sobą w parze tak Jak tego
drna kredy DaWId zabił olbrzyma
Oczywrscre Dawid wredział. ze nic sprawiła tego Jego własna Sila Zstąpił na
niego Duch Panski I natchnął go mocą dlatego mógł mowie ze SITIlałOŚClą I pew
nośclą siebie Niemniej jednak Dawid nie ograniczył SIę tylko do entuzjastycznych słów Opowiedział
O prawdziwych
umiejętnoserach
I wyczynach
których
pozwolił mu doswradczyć
Pan Z dumą oswradczyl
Zabtlem /HO I ntedzwte-

dzta

(ISm

1734-37)

WIemy, ze Bog mogł zabrc Goliata bez pomocy kamterna mog! sprawie by
kamten poszybował za sprawą cudownej mocy bez pośrednictwa
Daw rda lub pro
ey Ale kiedy zachodzi potrzeba działania dla OSiągnięcia Jego celow, przekonuje
my Się ze zwykle działa poprzez ludzi w których rozw męty Się odpowredme
umie
jętności
Dawid posiadal JUz pewne zdolności
umiał wypowradac snuale słowa
by przekonać innych Użył odpowredruej strategu wykorzystał swoje zdolnoset
Chocraż wredzrał że Jego moc pochodzi od Boga me działał w nicdbały ruc za
planowany sposób Wykonał swoje zadame tak Jak wC7eŚnICj nauczył się to iobic
Zauważ że me chwycił przypadkowego
odłamka skały Wybrał Le strumienia pręć
gladkich kamieni l schowa! Je do torby W Jego zacbowamu pojawtła Się pr zernys
lana metoda I celowe dzialanre

Pytama

nad ktoryms

pOU

dostrzegasz w rym fragmencie
jętnośct I zdolnoser posiadasz?
tWOIm

dać SIę

palcom? Czy czujesz
W pracy dla Pana?

nuenes

Się zastanowic
Przeczytaj Ps 144 1 Czy
fakt ze Dawid czuł Się kompetentny? Jakle umieCzy Pan wycwrczył twoje ręce? Czy dał zręcznośc

ze zdolnoser

które

W

sobie rozwrnąłes

mogą przy

Przywodcy planują

l

o/ ganiżują
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Zostal Ich przywódcą
Po swoim dramatycznym
zwycięstwie Dawid rrual okazję przyjąć honory
cześc Magł natychmiast otrzymac władzę nad tysrącami ludz: O Jego pokorze
I rozsądku świadczy fakt ze nie wykorzystal osobistej popularności
Chętnie siu
chał rozkazów króla Saula Dostosował Się do stiukluty oigaruzacyjnej
w której
przyszło mu zyc Był posłuszny Jako zołruerz, dzralał zgodnie L.e SWOimi UIllICJęlnosetanu. podejmował Się zadan "-łOI e )..OnJCCZnJC trzeba było wykonac dla dobra
I

całego narodu

Wicie stron Starego Testamentu poswięconych Jest działainoser Daw rda Są
to relacje historyczne, ale zawierają liczne szczegoły dotyczące przywodczych
metod Dawida Oto trzy zasady mające wpływ na Jego sukcesy
I Konsekwentnie wypełniał Bozą wolę
2 Był lojalny l liczył Się zarowno ze zwrerzchrukanu.jak
I podległymi osoba
mi
3 Uznawał potrzebę doskonalenta 51Q I postadama kompetencji za "-łOI e dziękował Panu I uwielbtal Go

Wiemy, ze Dawid w koncu otrzymał J...OI onę, ktoi ą mu obiecano Jako krol Ju
dy I całego Izraela, mogł wreszcie pokonać okohcznych wrogow Wiele czasu ząjmowały mu WI~ c bitwy które prowadził z wielką odwagą I Zl ęcznoscią
Kiedy JUz Się umccmł V\ swym kraju zapragnął wybudowac przybytek dla
at k r przymierza
swiątyruę Pana Ale Pan mu objawił ze nie dane mu będzie
zbudowanie tej śwrąrym M lal tylko przygotować plany I matenary (l Kn 22 l 4)
PI zekaz biblijny o tych działaurach Jest jedyny m w SWOimi odzaju wzorcem struktUI I procesów orgamzacyjnych

Dawid poczyml rozlegle przygotowania
Gdy czytamy przekazy historyczne, widzimy, ze wyprawy wojenne Dawida
miały drugi wazny skutek Stały SIę okazją do zgromadzenia matenałów I pienię
dzy na swrąrynrę (ł Kn 22 14) Uswtadarmamy sobie przy tym pasjonujący epizod
stosunkow rniędzy Bogiem a ludzkosetą Stosunki te polegają me tylko na wyraze
mu formalnego uwrelbterua ant tez dokonywaniu cudowale na planowaniu, orgarnzowaruu pracy wznoszeniu fundamentów'
Dawid zatrudnił karmenrarzy I mnych robotników
Dostarczył Im kamienia,
żelaza, brązu I drewna cedrowego Wyznaczył nadzorcow, urzędrnkow, SędZIOW,
odzwremych I nuzykow
Zadania dla wszystkich zostały Jasno okreslone Plany
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Ludzie

były szczegołowe

wiedział

a poprzedziły Je liczne wstępne
Salomonowi

zadoma 1 cele

prace I modhrwy

Dawid po-

SWOjemu synowi

Oby tylko udzielił

CI

Pan roztropnoset

t

rozumu

pt zy (ale) mOJeJ udręce P' Z) gOIOli alem dla swiqtynt

Masz takze wielu robotmkow

Pana

(l Kn 22 12 15)

Dal takze Salomonowi plany śwrąryru Jej budynków skal bców sal wewnęu z
Pozostawrł mu instrukcje, co do wszelkich plac przy służbie
świątyru (I Kn 28 l 1-12)

nych I dzredzmców
W

O tym wszystkim pouczył Daw Id Salomona zgodnie z pfsmem z ręki Pana
pochodzącym 1 dotyczącym co/ego wykonanta tego planu (1 Kn 28 19)
Przez całe lata naj różmejszych
dośwradczen Dawid dążyl do celu Zaplanował wszystko z tą sarną niezawodnoscią,
jaka Się ujawmla w walce z Goliatem
Przyznawał Się do swoich porażek I źałował za grzechy DZiękował Panu za zdoi
ności które od Niego onzymał
wał

Bez urazy zaakceptował

rozpoznał talenty wielu ludzi

ktore Im Bóg daro-

swoją rolę jako Jednego z calego szeregu Bozych

przywódców
Później nadszedł szczytowy
kich poddanych

moment

kiedy Dawid postanowił wezwać wszyst

ofrcjalme przekazał obowiązkt

I

LIĆ sobie to wtelkre zgromadzen-e W Jet ozohrrue

rukarm

wyobraprzed urzęd-

Mozemy

wszystkich rang I wszystkum
ludzrm swoją dotychczasową
oraz przedstawił plany na przyszłośc
O niczym me zapomniał
Kiedy
Się skonczyło, ludzie do których Się zwracał Jako do .braci " znali swo

dowódcami

dzialalność
spotkanie

Salomonowi

Dawid podsumował

Wiedzieli,
komu podlegają
Wredzieh Jakle zgromadzono
ły I Jakle będą koszty oraz ofiary na swiąryruę

Je ObOWIązkI

marena

Nie przechwalając
Się lecz informując
Dawid powiedzrai o swoich działamach I uCZUCIach Następnie podjął konkretne zobowiązama
finansowe
Oddaję
na rzecz <wiqtysu Boga mOjego to ::.1010 l srebro ktore jest moją osobistą wlasnos
Clą

(IKn293)

Będąc przykładem osobistego zaangazowama
wezwał mnych, by go nasladowali poświęcając Się pracy dla Pana, służbie I dawaniu OCzywiście
ludzie właściwie zareagowali
I

na to wspaniałe

wezwanie

Postanowih

pOSWlęCIC Panu Siebie

to co posiadah

Dawid modlił SIę I przewodził mnym w oddawaniu CZCI Panu
Blogosławcte
Pana - zachęcał Ich entuzjastyczme
I wszyscy błogosławi h Pana (I Kn 29 10 20)
Wróćmy

do początku tej lekcji I przyjrzyjmy

Się Wrlhamowi

I Jego komnetowi

Przywodcy pionują

I

organizują
n zy sposoby

l Wyrmen przynajmniej

2 Wyrmen

przynajmruej

przykładem
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które stosował

trzy przypadki

Willram naśladując

kiedy Williamowt

Dawida

me udało Się IŚĆ za

Dawida

3 Snuale oświadczenie

Dawida

a) był zarozurruały
b) chetal przewyzszyc

ze będzie walczył

z olbrzymem

wskazuje

IZ

swoich braci

c) posiadał wrodzone zdolnoser

przywodcze

d) ufal ze Pan Się nim posłuzy

4 Dawid opowiedział

o

zabICIU

lwa

l

ruedzwredzia

a) porwterdztć

taktami

b) wykazac

większą wiarą ruz bracia

Się

aby

swoje mozhwosci

c) udowodnić
ze został wybrany na króla
d) zademonsuować
SWOJą fizyczną Siłę
5 Dawid starannie
a)
b)
c)
d)

wybrał pięc karmem

brak zaufania
doswradczeme
I kompetencję
publiczną demonstrację
własnej
odrzucenie brom Saula

PRZYWODCY
Planowanre

Cel2

PLANUJĄ

To zachowaruc

zdaje

SIę

wskazywac

na

zręcznoset

I KOORDYNUJĄ

polega na przemysłemu udania

I

zapisamu

sposobu Jego reahzacji

Okseshc cel planu
Prawie kazde dobrze

wykonane

zadanie

realizowane

Jest podwójnie

(w mys

lach l w I zeczywtstosci)
Najpierw Jego wykonanie jest przemysiane
przez tych,
ktoi zy pełnią rolę przywodcow
Proces rnyslenra o tym, co ma być zrobione nazy
warny

płonowarnem

Wszyscy planują W mniej lub bardziej swiadomy sposob jedną z podstawo
wych ludzkich cech Jest rnozhwośc wyobrazerua
sobie tego, co dopiero ma być
zrobione

Probujemy

przewrdziec

lub z gory opracowac

przebieg

dzrałan zastana

Ludzie zadanta

84

I

cele

wrąjąć Się, Jak postąpimy w ioznych okolicznościach
Przywódcy lOZWIJają w 50
bre urruejętnośc wykonywania tego w sposob bardziej formalny I bardziej skutecz
ny niż pozostali ludzie
W większości opracowan na temat funkcji przywódczych słowo planowanie
znajduje Się na początku listy Przywódcy muszą planowac I Im lepiej potrafią to
robi c, tym bardziej prawdopodobne Jest ze osiągną sukces Zobaczmy więc na
czym polega proces planowarna Oto Jego etapy

t

l Analiza l przewtdvwame Pizywodcy uwazrue obserwują, Jakle są obecne waunkt a następnie pizewrdują lub oceniają, Jak sprawy potoczą SIę w przyszloset

2 Usta/ante ::'01111010\1 / celow Przywódcy zdają sobie sprawę z racji, które
stoją za Ich dzrałaruarru WIedzą, Jakle Jest każde zadanie I Jakiego rezultatu Się
oczekuje Oczekiwane rezultaty nazywamy celami Kazdy dobry plan zawieia
określone cele W dalszej CZęSCI ksrązki omówimy to zagadnienie bhzej
3 Ustatenie zakresu przebiegu dnatan W JęZY"u fachowym nazywa Się to
pt ogramowamem
Obejmuje ono sporządzerue listy kroków jakie należy podjąć
w celu osrągrnęcia oczekiwanych rezultatów
4 Spos zadzemc harmonogramu
warna jest sporządzerue
kalendarza
będą bezwartoserowe

Istotną

dzrałan

CZęSClą

ustalania

celów

Bez harmonogramu

I

programo

cele I programy

5 Ustalenie metod I procedur Plan musi być praktyczny I wykonalny Dlate
go tez przywódcy muszą z gory ustalic, Jakle metody będą odpowredrue i osiągalne dla każdego etapu programu
6 Sprawy finansów e W języku fachowym nazywa Się to opracowaniem bu
dżetu W wtększości planów konieczne jest zwrócenie uwagi na koszty na sposób
zdobywania premędzy rozdzielama Ich iozlrczama Nawet pi zywodcy ktorzy nie
są odpowredzralru
za opr acowarue budzetu muszą rozwazyć kwestie finansowe
aby Ich plany były praktyczne I realistyczne
7 Sprawy personalne Przywodcy decydują najpierw ilu ludzi będą potrze
bowah do reahzacji programu lub projektu jakle urmejętnośct I cechy POWlI1fll
reprezentować CI ludzie Wybierame wlasciwych ludzi do wykonania zadan jest
niezwykle ważną CZęSClą planowarna
8 Zgodnosc z kret unktem działon I normami Każdy plan układa Się w ramach
pewnego kierunku dztałan Znaczy to, ze rstmeją ustalone wartości I normy, które
kierują każdym dzralaruem danej oigamzacji Chrzescijanscy
oczywiscie zasadami Pisma Swrętego a także kierunkiem
nych przez zwierzchmków
kOŚCIOła lub II1StytUCjl

SIę

przywódcy kierują
dzialan prowadza

Przywodcy

pionują

8)

I 01g011l='lJą

Dla wielu przywodcow bardzo pomocne Jest układame planu w fermie pytan
Odpowtedzi na rnzej podane pytania wskazują najrstotruejsze elementy planu
Dlaczego ta praca powinna być wykonana? Pytarne skłania do uważnej analizy obecnej sytuacji poprzedzającej podjęcie zadan
2 Co nalezy osiągnąc? Pytarue pl owadzi do ustalenia celów
3 Jak ma być wykonana praca? Pyrante pomaga okres Ile sposoby realizacji
planu
4 Kiedy praca ma byc wykonana? Pytame prowadzi do ustalenia harmono
gramu

5 lakijest najleps ry sposób wykonania tej pracy? Pyrame prowad.
wazerua konkretnych metod działanta

l

do raz

6 Przy pomocy jakich srodkow będzie wykonana praca? Pytarue prowadzi do
ustalenia budzetu oraz pou zebnych matenalew I urządzen
7 Kto wykona pr icę? Pytaru e prowadzi do wybrania zespolu
zadan zgodnie z U111lejętnoŚCla1111
I zdolnoścrarru
ludzi

l

ocdzrelema

8 Jakich notm 111011 postępowania nalezy przestrzegac lub Jakle nalezy usta
he dla pracowrukow? Pytarne pozwala na zastanowierne Się nad aktualnym
kierunkiem dzrałan a także okresleruern norm postępowania

Rodzaje planów
Większosc przywodcow korzysta z trzech rodzajów planow

Oto one

I Plany ogólne na pewien okres np kalendarz dzrałan na cały rok

2 Plany okt eślonego rodzaju dzialalnoścr powtarzające
np spoikama komnetu lub szkolerua pracowników

SIę

systernatyczrne

3 Plany mdywrdualnych piojektow np konferencji lub porządek dzienny posiedzerua
Stwrerdzihsmy ze planowanie zawiera zarówno mysleme Jak I pisarue Pla
nowanie
kto re Jest procesem wymaga zwykle dokumentu zwanego planem
Kompetentni przywodcy posługują Się paroma podstawowymi pomocami przy ukla
damu plano w długorermmowych
lub planow na okreslony dzten
Pomoce do planowarna
I Lisia spraw do wykonania

Kazdy przywódca
pOW1l11en1111eclistę spraw
na kazdy dzien Moze to byc zwykła kartka papier u lub bloczek do
notatek Lista taka powinna zawierać
I obowrązkow

Ludzie zadama
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Spotkania

Zadania do wykonania
Zadania do wyznaczenia
LIsty do napisania
Na koncu podręcznika

I

cele

Rozmowy telefoniczne do przeprowadzenia
Rozmowy telefoniczne do odebrama
Potrzebne

Wydatki

znajdziesz

materiały
I

Inne dane finansowe

propozycję

hsry

codziennych

czynności

do

wykonania

2 Kalendarz Każdy przywodca potrzebuje dwóch kalendarzy Jednego dużego z miejscami na notatki przy każdej dacie Przeznaczony
on Jest do planowania
długoter minowego
Taki kalendarz mozna wykonac z dowolnego bloku do nota
tek, Jeśli nie można dostac gotowego
Drugi kalendarz powiruen byc mały, tak aby

mozna było go nosie przy sobie przez cały czas Wazne daty z duzego kalendarza
należy

zaznaczać

3 Maty notes

w małym kalendarzu

aby mozna Je było szybko odszukać

Może to byc strona z błoku do notatek

stale nOSIć przy sobie

Dobry przywodca

lub notes, który należy

jest zawsze przygotowany

na to by robić

notatki dotyczące wydarzen dnia lub zapisywać pomysły które mu przychodzą do
głowy Bloczek służy rówruez do wpisywarua nazwisk numerow telefonów I adre
sów

4 Rozk/ady ZCI;ęe Większość
lub formularz

przywodców przygotowuje
sobie własny wzor
rozkładu zajęć odpowiedni do Ich celow Takle formularze pow mny

zawierać

Datę
Nazwisko przywódcy
Nazwiska innych osób lub komitetu sporządzającego
Nazwę projektu wraz z opisem l celami

plan

Listę okres lanych zadan do wykonania

Nazwiska osób wyznaczonych do wykonania kazdego zadania
Matenały I pomoce potrzebne do wykonania
Datę wykonania każdego zadania
6 Przeczytaj

ponownie

fragment

lekcji dotyczący

kazdego

pomocy

zadania

do planowania

który

właśnie przestudiowałes Zajrzyj na koniec podręcznika gdzie znajdują Się propozycje formularzy
Pomyśl o prawdziwej lub wyunagrnowanej
sytuacji, w której
Jesteś odpowiedzialny
za ułożenie planu Zaprojektuj
sobie formę sporządzania
rozkładu zajęć lub skorzystaj z Jednej z podanych propOZYCJI I odpowiednio
le
wypełnij To nie Jest sprawdzian lecz praktyczne ĆWiczenie

Przywodcy planują
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Koordynacja
Koordynacja
następnym

działan

związana

Jest z wykonarnem

zadaniem Jest połączenie

wszystkich

planu

Po ułozeruu

Jego elementow

planu

w Jak najbardziej

celowy sposob Koordynacja to proces doglądania
czy włascrwr ludzie są na wlas
ciwych rmejscach we własciwym czasie czy mają potrzebne mateuały I czy IOIU
m leją, Jak mają wspólnie pracować, aby wykonać zadanie
Spojrz ponownie na pytania ktore miały CI pomoc w planowaniu
składniki czy tez elementy tego procesu wskazują te pytania?
7 Przed kazdyrn

pytaniem

(po lewej strome)

WpiSZ

Na Jakle

odpowiednie elementy

plano

wanta (z prawej strony)
a Kto wykona pracę?
b Przy pomocy
C

l) Czas

czego Ją wykona?

2) Miejsce
3) Ludne

Co ma być wykonane?

d Kiedy praca będzie wykonana?

4) Metody

e Jak będzie wykonana?

)) Materiały

f Gdzie będzie wykonana"

6) Cełe

Pytama do rozmvslan Pornysl nad brbhjnyrn przekazem o przywodczej roll
Dawida Czy był on dobrym koordynatorem? Cq braI pod uwagę wszystkie cle
menry planowania?
Czy odnosrue do Jego planów budowy swrątym
moglbys
odpowiedzreć na pytania ktoie zaproponowahsmy?
8 Ktot e z ponoszych
stwrerdzen najlepiej okiesla celowosć planowania?
a) Planowarue to dztałatuc
pl.fy pomocy którego okreslamy nasze cele
b) Planowarue to pi oba usprawredhwrerua
naszych dzrałan
c) Planowame to okreslerue krcrunkow dzrałanra

Problemy

I

przeszkody

Cel 3 W) nuentc t,=y
Czasann

tern a

słyszysz

pl

zes.kody mogące

SIę

pojawie w chr.escijanskiej

jak przywódcy

mówią

me postępowali

zgodnie

To na me Wszystko

PÓZIlICJ

MOI

pracownicy

MOJ zwierzchrnk

zmienił

zdarue

ze wskazowkarru

pracy

zaplanowa

Ludzie zadam a I cele

88
MOJ pomocmk był chory
Sytuacja była mna mż oczekiwałem
Prawdopodobrue

spotkałeś się juz lub spotkasz z tego rodzaju doswiadczerua

mi Robisz staranne plany I wrdzrsz, ze nic z nich nie wychodzi Potem v, IdzISZ, jak
ktos kto zdawał Się nie mice żadnego planu odnosi wielki sukces Nie zniechęcaj

skłarua do pomruejszama W31105CI planowania MUSISZ sobie
zdawać sprawę, ze samo planowarne me gwarantuje sukcesu Jest to Jeden z powo
dów dla ktorych niektórzy ludżre opowiadają Się za tym zeby nic nie planować

Się I niech Clę to me

Istnieją dwie mne przeszkody na ktoie powinmśmy ZWIÓCICuwagę Jedną
nich Jest to ze w pracy chrześcijanskrej
ktoś może oskarzyc przywódcę o poleganie raczej na własnych piogr amach ruż na "'ICroWIlICIWIC Ducha Swrctcgo Nasze studia nad Brblią pokazały nam ze Duch prowadzi nas zarówno na etapie
dzialarua Jak 1 na etapie planowania Tak więc nic powmrusrny Się poddawac
wpłYWOWI ludzi, którzy krytykują planowame I programy
L

Prawdopodobnunajwiększą przeszkodą dobrego planowarna Jest to, że zajrnuje ono tak duzo czasu I wymaga tak ciężkiej pracy Myslerue I pisanie to dwie
najtrudruejsze rzeczy z ludzkich działan Sprawd z o Ile łatwiej jest wstać I złozyc
oświadczenie
rnz wczesmej Je napisać Wiemy że Pan moze nami kierować za
równo

jak r mowieruu

przy pisaniu

my w mocy Ducha

ruelogiczne jest wręc twierdzenie

Swiętego, kiedy rnowimy bez przygotowania

W Jego mocy kiedy piszemy piani Zeby przywodca
icczny, to rueporozunuerue

nowanie Jego
cha Swręrego
9

Wyrmen

zapis

jak

I

trzy pl zeszkody

Oto kilka propozycji
planować
I Podporzqdkuj

że działa

a me działamy

mogł SIę stac bardziej sku

musi byc wyelim mowane Potrzebny Jest czas na pla
wytrwała

praca

występujące

wszystko

to pod

w planowaniu

P' zewodructwem

P' acy

chi

ześcijanskrej

ktore pomogą CI uniknąć tych przeszkod

swoje plony ps zewodntctwu

Du-

I skutecznie

Ducha SWlęlego

Uczyn Je

przedrmotern szczerej modlitwy
2 Zachowa) postawę elastycznoset ue wszystkich planach
Jest to Jedno
z największych zadan
srarac SIę by plany były zarowno śmie określone, jak
l elastyczne

Przywodcy pionują

l
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organizują

3 Nie oc.eku) _c HS=yj./A.LL plany ssę powsoda Mądry pizywodca wie ze
planowanie urnozhwra mu OSiągnięcie celow nawet jesh trzeba porzucic pierwot
ny plan W większosci przypadkow osoba ktora ma plan czuje Się baidziej kom
petentna

I Jest

w stanie zyskac szacunek

I zapewnie

sobie wspołpi acę kiedy sytu

acja ulega znuarue Kiedy tylko to rnozhwe należy pi zewrdywac problemy Staja]
Się więc mysleć naprzod I probuj wyobi azrc sobie jak moze Się ZITIlenIC sytuacja
oraz co rnozesz na to poradzie
4 Planut hczne pod! zędne cele ktore pomogą et IV ostągntęctu wazntejszy ch
Na pizykład jeśli glownym celem Jest zapewrueme posiłków w czasie zjazdu
podrzędnym celem moze hyc zapewmerue miejsca do pizecbowywania produk
tow Plany osrągruęcra poszczegolnych podrzędnych celów powinny byc elasryczne, a wtedy wszelkie zmiany me wpłyną w powazny sposob na plan ogolny Glow
ne I podrzędne cele omownuy w mnej lekcji
') Upewnij Się ze wszystkie osoby odpowiedualne za s eahzację p/W1OW I Od/
mieją je l akceptują Przypomnij sobie, Jak Dawid wyjasruał swoje plany I dawał
ludzrorn okazję do wyrazem a Ich osobistych zdan WYjasnlj SWOIm pt acowmkom
celi waznosc kazdej CZęSCI waszych planów Zapewnij Ich o tym ze doceniasz Ich
wkład W pracę Podobnie Jak Dawid zachęc Ich by pizylączyh Się do ciebie
w modlitwie I wychwalaniu Pana poddając plany pr zcwodmctwu Ducha Swręte
go

PRZYWOOCY ORGANIZUJĄ
Cel4

Rozpoznac Oplly typow
orgamzacytny

Ol gal1l-acjl

działainoset oraz narysowac schemat

Dowredziehśrny Się ze pojęcie planu obejmuje zarówno proces planowarna
Jak I spoiządzerue dokumentu lub szkicu dzralan POjęCIe organrzacjl obejmuje
10WIlIez dwa wazne problemy Pierwszy to proces powrązama
ludzt ze sobą, zor
gamzowarua Ich w celu wykonania zadarna Drugi to sama struktur a łub formalny
plan który pokazuje ludziom w jaki sposob są powiązaru ze sobą nawzajem

Typy orgarnzacjr
Istnieje kilka typow oigaruzacjt Jeden z nich z którym jesteseje prawdopo
to typ O! gamzacn hserarchscene;

dobruc naj lepiej zaznajomrem

Ludzie zadania
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l

cele

ORGANIZACJA HIERARCHICZNA

PRZYWODCA
(PastorlPrezes)

ZASTĘPCA PRZYWODCY
(Pomocn.!-

POWFDNI

PRLYWODCA

Pastora/WlccprC7..cs)

POSRLDNI PR/YWODCA

(np Dyrektor szkólkr medvretnej)

(np Dyrd ..tor muzyczny]

PRACOWNICY

PRACOWNICY

Mniejsze kongregacje mogą rmec zastępców przywódcy
a wtedy średni przywódcy podlegają bezpośrednio pastorowi

hierarchicznej
Jest także organizacja
mrhtama
Jej
cechą Jest to ze przywódca ma wladzę zwrcrzchruą, a pracę
wykonuje poprzez zastępcę przywódcy I poprzez średnich przywódców Każdą
osobę nadzoruje osoba znajdująca Się w łuerarchu bezposredruo nad nią Pracownicy zwracają Się tylko do bezpośrednich zwierzebruków a me do glównego przywódcy

Przykładem
charakterystyczną

organizacji

Kolejny typ organrzacji to organnacja sztabowa

Typ ten stosowany Jest

w dutych, nowoczesnych organizacjach Na czele stal szef a doradza mu sztab

osób które mają specjalistyczną wiedzę I zdolnoset Dają one rady I wskazowki
szefowi, on zaś nadzoruje szefow sredrnch szczebli podobnie jak w orgarnzacji
hierarchicznej

Przywodcy planują

I

orgal1lzujq
ORGANIZACJA

PASTOR
MLODLIEZOWY

SZTABOWA

DYRLKIOR
MUZYCZNY

PASTOR

LIDER

I
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I

II

LIDER

I
I

I

LIDER

I

I

PRACOWNICY

PRACOWNICY

Trzeci typ orgamzacjr, to organizacja
funkcjonalna W przypadku przedsię
biorstwa oznacza to że pracownik moze podlegac kilku różnym zwierzchnikom
w zalezności od rodzaju pracy (lub funkcji)
Przywódzrwo
łączy Się tu głowrue
z zadaruamr, a me z ludzrni
W pracy chrzescijanskrej spotykamy Się n3JczęsCICJ z połączeniem tych trzech
rypow orgaruzacji Pastor Jest głownym przywodcą Moze mice swoich zastęp
ców np pastorow pomocniczych
Są takze posredru przywódcy
tacy Jak dyrek
lorzy szkółek niedzielnych
lub dyrektorzy slużb muzycznych
W otgaruzacjt łuerarchicznej pracownik np członek choru podlega krerowrukowi chóru Krerow

nik choru podlega dyrektorowi sluzby muzycznej
dyrektor sluzby muzycznej podlega pomocmkowr
pastora Ten typ organizacji rzadko spotyka Się w kościołach
Zwykle wszyscy przywodcy są bezposredruo powiązani z pastorem, więc przypo
mma to bardziej typ orgamzacj: sztabowej I wreszcie ponieważ praca koscielna
to realizacja wielu rożnych zadan wręc przywódcy mogą byc powrązaru z mnyrru
przywódcami I pracownikarm
tak Ja" w orgamzacjr funkcjonalnej
W organizacji kościelnej z powodu różnorodnoser zadan I funkcji pastor Jest
duchowym przywódcą kongregacji Powtążanta pastorów są naprawdę bardzo zło
żone W strukturze orgamzacyjnej Jest szefem oraz zwrerzchmkrern
I nadzorcą
mnych przywodcow
Jest rowmez doradcą I nauczycielem
poszczegolnych
człon
ków koserola Nalezy zrozurmec, że aby orgamzacja mogła włascrwre funkcjo nowac, pastor musi pełnie rożne role

Ludzie zadania
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POWIĄZANIA
SZEF

I

cele

PASTORA

- ADMINISTRATOR

LS g•• g•••
>•
POSRroNI

PRZYWODCY

<

DUCHOWY

PRZYWODCA

I.
CZLONKOWlf

NAUCZYCIEL

•
hOSCIOI

A

DORADCA

Jako duchowy przywódca
nauczyciel doradca paslor ma bezpośredni ZWIązek ze wszystkrmt członkami kongregacji Jako szef i adrrumsrrator większość pracy
musi wykonywac poprzez mnych przywodcow
ktorym przekazuje obowrązkr
I władzę
Ta złozonosc powrązan moze dac w wyniku bardzo efektywną pracę kościoła
Z drugiej strony moze stwarzac pewne problemy szczególnie dla pi zywodców
średniego szczebla ktorry czują SIę niepewru lub są rnekompetentm
Parmętasz
co przytrafiło Się Wilhamowr? Jedna z pracownic zapytała go o zdanie Kiedy Je
wyraził oświadczyła że pastor dal Jej mną odpowiedz Tego rodzaju sytuacja nie
tylko Jest kłopotliwa dla przywodcy sredniego szczebla ale powoduje rowmeż
uli atę szacunku który Jest mu potrzebny by zostały wykonane stojące przed nim
zadania
William postąpił sluszrue

ze nie stworzył problemu z tej sprawy

umknąć tej sytuacji gdyby w sprawie swoich obowiązków

porozumiał

Ale moglby
Się z pasto

rem Pastor I posredrn przywódcy powturu często Się sporykac. aby wspólnie mad
hć Się I rozmawiać o pracy POWinni uzgadmac kwesue odpowredzialnośct za posz
czególne zadania Jesh zas pracownik przychodzi do pastora z pytaniem dotyczącym spraw, które przekazano Innemu przywodcy pastor powimen mu poradzić,

żeby poszedl do tego przywódcy lub powimen zaprosić przywodcę do dyskusji
Przywódca nigdy nie powmien probowac sam uporać Się ze sprawą, za którą odpowiedzialny Jest pastor lub Inny przywódca
Jest to mądra

I

skuteczna organizacja

która ułatwia wszystkim stronom wyko

nywarne zadan Pastor moze ufac ze Jego pomocnicy wykonają częsc pracy Pos
redru przywodca mo ze pracowac efektywnie razem z grupą Piacownicy CZUJą Się

Przy" odcy planują

I

organizują
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bezpieczni wiedząc.jakie Jest Ich miejsce w strukturze organizacyjnej
ni postąpi

C

kiedy mają jakies

i

jak powin-

problemy

TY I ORGANIZACJA

Cel 5 Wybrac stwierdzeme

ktote wyjasnta stosunek pr żywodcy do orgam:acJl

Większość przywodcow 1113 dwojakie powiązania z organizacją Po pierwsze
1111157ąwredziec Jakle Jest Ich miejsce w istruejącej orgaruzacj i Po drugie muszą
wiedzieć Jak stworzyć lutrzymac organizację aby realizować odpowredrue zada
rua jak Się pt zekonahśrny
skutecznosc przywództwa
zalezy od cech przywódcy
oraz su uktury

w Jakiej działa

Dobi emu przywódcy

moze przeszkadzać

zła suuk

tui a orgaruzacyjna Doble] zas organizacji rnoze szkodzie złe przywódzrwo Od
obu tych rzeczy zalezy wypelrnarne zadan I osiągarue celow w pracy chrzescijans
klej

Latem jesh obejmujesz przywódcze stanowisko powmienes Się upewruc czy
rozumiesz strukturę Jesh Istnieje Jej schemat organrzacyjny,
przestudiuj go Popros SWOIchzwierzchrnkow o wyjasruerue szczególow związanych z zajmowanym
przez ciebre stanów Iskiem Upewnij SIę ze dobrze \\ lesz czego Się od crebie oczekuje Moze dostaniesz pisemny odpis zakresu obow iązkow, ale wazne Jest poczu
cle ze ty podobnie Jak Inne zamteresowane osoby dobrze wszystko rozunuecre
Jesh masz nadzorowac Innych pO\\IIlICneS zoi gamzować spotkanie na ktorym
wyjaśnisz grupie SWOJąrolę
lak

Ol

gamzowac

Jcśhmasz srworzyc nową organizację lub zacząć pracę Wramach Ol garuzacj I
która wymaga odnowy czeka Clę duza odpowiedzralnosć
Oto kilka rad
Przeprowadz analizę działanta
cono lub ktore należy wykonac

sporządz listę wszystkich prac które
zeby osiągnąć wytyczone cele

CI

zle

2 Określ Ile oso b lub stancwisk będzie potrzebnych do wykonania zadan
Sporządz

listę zadan dla kazdej osoby lub stanowiska

3 Sporządz schemat pokazujący wzajemne powrązarua ludzi między sobą oraz
tobą I innymi przywodcarm
4 Wyznacz ludzi na poszczegolne stanowiska lub osoby odpowredzialne za
rózne zadania (NIe obsadzaj stałych stanowisk, dopóki rne będziesz rruał
na Ole wykwalifikowanych
nIC

pozyskasz lub

tue

ludzi

Lepiej

zeby były nie obsadzone

wyszkolisz odpowredruch oso b )

dopóki

Ludzie zadanta
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5 Dostarcz

potrzebnych

mformacji

I

cele

którzy będą z tobą pracowali

wszystkim.

dopilnuj. zeby uzyskali niezbędną pomoc I przeszkolenie
Postaraj SIę
przekazywac wszystkim te same informacje w tym samym czasie, a także
pozwól zadawać pytania
I

6 Przygotuj

plan tego

osoba rnusi wiedzieć

za co Jest każdy odpowiedzialny
Znaczy to, że każda
czego Się od mej oczekuje oraz Jakle są warunki

I ograniczenia
Korzystaj z pytan przydatnych
Gdzie? Jak? Okres! w jaki sposób pracownicy

przy planowaniu
mają Się rozhczac

Kiedy?
z rezulta-

tow swojej pracy Ustał limity czasowe WYJaśmJ hrnę postępowania,
która
może rnrec wpływ na pracę Włącz do planu sposob ocenlama rezultatów,
tak abyś nuał okazję uczenia Się z doświadczen oraz usprawnienia pracy
w

przyszloser

10 Naszkicuj
l

schemat

organizacyjny

odzwierciedlający

strukturę

orgarnzacyjną,

którą według ciebie Jesteś zaznajomiony

11 Dopasuj

typ orgaruzacjt

(po prawej strome)

do OpiSU (po lewej stronie)

a Głównemu przywódcy doradzają wy
specjalizowane
grupy doradcze
Nad
zoruje on przywodcow sredrnego szcze-

1) Hierarchiczna
2) Sztabowa
3) Pastorska

bla, ktorym podlegają pracownicy
b Głowny przywodca ma władzę zwierz
chrną Wszystkie stanowiska nadzorowane są przez osoby znajdujące Się bez
pośrednio nad nmu Pracownicy komumkują stę tylko poprzez bezposrednich
zwierzchruków
C

Główny przywodca Jest głową orgaru
LacJI Jest zwrerzchrukiern
w stosun
kach z innymi przywodcarru
Jest rów
meż odpowiedzialny bezposredrno wo
bec każdego członka orgamzacji

12 Zakresl prawidłowe dokonezenie
zaCJI przywódca powiruen rozumlec

stwierdzenia

W

SWOim

stosunku do organ!

a) Jakle miejsce zajmuje w organizacji
b) czego Się od mego oczekuje

c) jakle miejsce zajmuje w strukturze w Jaki sposob ustanawiać
mac dobre funkcjonowanie orgaruzacji
d) jakle są granice Jego władzy

I

kontrolę

Jaki Jest proces, przez który sprawuje

I

utrzy-

kontrolę

Przy" odcy planują

i
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organuują

Test
PRA WDA - F ALSZ Przed każdym PRA WDZIWYM twierdzernem
P a przed każdym FALSZYWYM
twterdzemem
literę F
1 Z doświadczen
Dawida widzimy
tym Jak potencjalny przywodca

urmeśc literę

ze Boze powołanie zwykle przychodzi po
zademonstruje wrodzone zdolnoset l ta

lent
2 Pokora l odwaga to uzupełniające Się cechy Odwaga bierze Się stąd ze Ole
zawodny Bogjest zródłem cZYJeJs siły Pokoia biel ze srę stąd że cała chwala
należy Się Bogu

J Wrelkie ZWYCięstwo Dawida nad Goliatem
Pózruej JUz mogł swobodnie

uczyniło

z niego przywodcę

dązyc do swoich celów

4 W przywodczych

metodach Dawida widoczne są trzy zasady l) Nieustanne
I lrczerne Się zarowno z przełozo
nynu, Jak I z podwładnymi.
3) Dązenie do doskonalerua
Się I kompetencji

poszukiwanie Bożej woli 2) Lojalnosc

przy rownoczesnym oddawaniu chwały Bogu
5 Dawidowi
wprawdzie nie było dane budowanie swiątyru
ale podjął on
wszystkie przygotowania
do Jej budowy Swiadczy to o Jego braku kompetencji jako budowniczego
6 Wstępne planowanie I organizacja to
wództwa Naprawdę ważną częsciajest
nowi etap dzrałan la

CZęSCI

jednak

intelektualnego"
etapu przyrealizacja planow która sta

7 Na pizykładzie przygotowan
Dawida uczymy Się, ze kazdy pt zywódca Jest
tylko Jednym z calego szet egu przywódców
Jedni przygotowują,
mm bu
dują - ale tylko Bóg urnozhwia

wykonanie

zadania

8 Przygotowarua
Dawida do budowy swiątym ukazują nam pewne zasady do
biego przywództwa
konsekwentne planowanie, wydawarne wł.rsciwych polecen odpowiedru zapas marenałów potrzebnych do wykonania zadania

9 Jedynie

te zadania,

które są zle zaplanowane'

wykonywane

są często dwa

razy

10 Planowame

to proces ktory wyrnaga czasu energu I wydatków,
tez Jest potrzebny przy duzych przedsręwzręciach.
wymagających
sum piemędzy I zaangażowania
wielu ludzi

II Planowarue

to glownre proces myslerna

12 Planowarue

Jest gwarancją sukcesu

dlatego
duzych

Ludzie zadanta
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13 W pracy chrześcijansktej
waz rnektorzy

oskarżają

planowanie"
przywodcę

o

uważa SIę za przeszkodę,

polegamę

na

własnych

l

cele

pome

programach,

zamiast na przewodrucrwre Ducha Swrętego
14 Pismo Swręte ukazuje nam, ze Duch Swięty prowadzi nas zarowno na etapre przewidywania jak I na etapie planowarna arat: na etapie wykonywania zadania

15 Plany

które są elastyczne,

poparte

wypadek rueprvewrdzranych

modlitwą

oraz zabezpieczeniami,

na

a ponadto rozumiane l akceptowane przez wszystkich
z pewnością Się powiodą
16 Organizacja to stwarzanie między ludźrru powiązan niezbędnych do wy
dajnej pi acy Ol 37 schemat lub plan ukazujący ludziom Ich wzajemne podokohczności

porządkowa n re
17 W organizacji trzeba przestrzegać hnu postępowania ZWierzchnictwa, że
by potrzeby ludzi były zaspokajane
a pozycja przywódcow
szanowana
18 Aby wyelimmowac
potencjalne konflikty między członkarm grupy I przywódcą a

także między przywodcarm

sobą
19 Jeśli pracownik

podlegający

należy często porozumiewać

przywódcy

sredruego

szczebla

Się ze

zwraca Się do

głównego przywodcy przywodca ten powinien sam rozstrzygnąć sprawę,
bez udzialu zauneresowanego
przywódcy nrzszego szczebla
20 Aby osiągnąc cele I wypełruc zadanra w słuzbre chrzescijanskrej
potrzeb
na jest zarowno dobra orgaruzacj r jak I dobre przywództwo

Odpowiedzi na pytanta z lekcji
7

a

d I) Czas
e 4) Metody
f 2) Miejsce

3) Ludzie

b 5) Marenaty
c 6) Cele

I Proponowane odpowredzt
Pragnął stworzyć plan pracy, prosrł ludzi o pośwręcerne, aby włączyli Się w realizację planu aby pracowali rnowił entuzjasryczrue
o swej pracy
8 c) Planowarue
2 Powrrneneś
dostarczał

to określerue

kierunkow

zauważyć

że Planował

matenałów

pomocniczych

dzrałarua

zbyt późno

me dawał jasnych

polecen

I me

Przywodcy planują

I

orgal1lzuJą
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9 W pracy chrzescijanskiej rstrueją trzy przeszkody w planowaniu I) plany me
zawsze SIę udają, 2) ludzie krytykują chrzescijan za planowarne 3) planowarne
wymaga czasu I wytrwalej pracy
3 d) ufal ze Pan
10

SIę

mm posluzy

Twoja odpowiedz

4 a) potwierdzić faktarm swoje mozhwosci
II a 2) Sztabowa
b I) Hierarcłuczna

c 3) Paśtorska
5 b) doswiadczenie

I kompetencję

12 c) Jakle miejsce zajmuje w strukturze
l

utrzymać dobr e funkcjonowanie

6 TWOJaodpowiedz

w jaki sposob ustanawrac

organ [zac] I

kontrolę

