lEKCJJ.\ 6
Problemy i decyzje

W ostatnią niedzielę sprawy nie potoczyły
Modlmy Się o naszą szkołę niedzielną

Się zbyt dobrze

zauważył

To prawda zgodziła SIę Bella Prowadzila ona corruesięczne
tetu szkoły niedzielnej
Po modhtwre podjęła dyskusję
- MOWISZ

ze me Jesteś zadowolony

Saven

zebranie korni

z ostatniej medzreh Na czym polega prob

lern?
Klasy dla dorosłych znajdują Się zbyt blisko klasy halashwych
powiedział Lerf
Czy Jestjakiś sposób by zanuentc sale?

Zmiana sal nie Jest rozwiązaruern
To kwestia dyscyplmy

Powmrnsmy

oświadczyła

chłopców

Marta

tych chlopcow

właściwre

uczyć

tak aby

byf spokojni
- Problem Iczy w niewłaścrwym
- Może powmmśrny

Ich poprosie

wychowaniu przez iodzicow

stwrerdzri

Lerf

o wspolpiacę

- NIechętnie to mówię
powiedział wolno Saven ale moze to Jednak wina
NIe porraf Ich zarnteresowac I dlatego są tacy halashwr Czy rnogh-

nauczyciela

byśmy znalezć

kogoś mnego do tej klasy?

A moze powinrusmy dac mu pomocnika
dwóch byliby baidziej skuteczni

- zaproponowała

Marta

Moze we

Bella odzywala Się niewiele ale spełnialajedno
z najwazmejszych
zadan pr zy
wódczych
Tak kierowała ludznu by sam: anahzowah problemy I szukali rozwrą
zan W tej lekcji przyjrzymy Się metodom działanta wielkiego przywódcy
Nehe
I od współczesnych
specjahstow nauczymy się.jak rozwrązywac
problemy I podejmować
decyzje

rruasza Od niego

(( ... 'JI(p. czym pofega problem?"
Plan lekcji
Nehermasz

mądry

l

stanowczy

przywodca

Przywództwo

obejmuje

rozwiązywanie

problemow

Przywództwo

obejmuje

podejmowarue

decyzji

Dynamiczność

grupy

Cele lekcji
Po zakonczemu
+:

Na podstawie

tej lekcji powrruenes
KSięgi Nehermasza

urmec
okreshc

zasady

przywodztwa

oraz odnalezć

przykłady Ich zastosowania
>I<

Opisac

sposób

rozwiązywania

+:

Wyrmenie

+:

Podae krotkie wyjasruerue
nuary pracy grupowej

formy podejmowania

problemow
decyzji

I ocenrc

je

term mu szla dnalama grupowego

l

omowi c dwa wy-
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Wskazówki do praktycznej

I

cele

nauki

Proszę przeczytać ksręgę Nehermasza Korzystne I zapewne interesujące będzie
ponowne przypomnienie sobie tresci KSięgi Nehermasza Zwróc szczegolną uwa
gę na rozdziały 1 5 6 15-7 3. 8
2 Proszę przestudrowac rozwimęcre lekcji I odpowredziec na pytania z lekcji Na
zakonczerne proszę wypełruc test I sprawdzrc swoje odpowredzi
3 Proszę powtorzyc część 2 (lekcje 4 6) następnie wypełnić test do
I przeslac
go swojemu msrruktotowr

CzęŚCI

2

Kluczowe słowa
nargrywać

autorytatywny
frakcja
harmoruzowac
konsek wencje

Się

pcwrermk

procedura
symptom

uciskany

wymiary
zbhzający Się

ROZWJDlęCle

lekcji

NEHEMIASZ

MĄDRY I STANOWCZY PRZYWODCA

Cel I Odnalezc

li

Księdze Nehennas:a cechy t funkcje przywodcy

Po wydaniu przez Cyrusa dekretu o powrocie Zydow do Jerozoluny, Nehe
Imasz był podczaszym na dworze króla perskiego Ta pozycja I popularność zapewniały mu osobiste powodzenie Mial bogactwo I przywileje Ponumo tego
sercem byl ze SWOimludem martwił Się o swoją kochaną ojczyznę Kiedy usły
szał że mury Jerozolimy zostały zburzone płakał I modlił Się Czuł jednoczesme,
że Bóg powołuje go do wielkiego zadania (Neh rozdz I I 2)
Dlaczego jesteś taki smutny?

zapytał go pewnego razu król

Porueważ moje rodzmne miasto Jest spustoszone, a Jego mury spalone Dla
mnie 10 wielki smutek I hanba
Co byś chciał uczyruć?

zapytał kroi

Tak zaczyna Sięjedna z najdokładniejszych relacji o przywództwie jaką kle
dykolwrek napisano Nehermaszern kierowała rmłośc do Jerozolimy miasta Jego
Boga Ijego ludu Przywiązywał on do Jerozohrny znacznie Większą wagę ruz do

PI

oblemv

I

decyzje
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osobistych korzyset i wygod, które mogl posiadac Jako powiernik króla Nehe
Imasz miał przeruklrwy umysł Potrafił zrozumlec całosć sytuacji I dostrzec pot
rzebę działarua Jasno widział celi srodki do Jego osrągruęcia Nie wahał Się po
wredzrec I-..r610w1 o tym, co zamierzał zrobie Z należnym szacunkiem, ale I ze
smraloscią rzekI Chcę, zebys mnie wyslal do Judei abym mogl odbudowac mras
to moich ojców '

Widznny
I1Y - Ile czasu
NIC wahał Się
mówil dalej

ze Pan prowadzi! Neherruasza pomagał mu Jasno przedstawi c pla
to potrwa? - zapytał krol Neherruasz na to , podałem mu tenrun
nie byl mezdecydowany
Potrzebuię tezlrstow do narmestrukow1 pozwolenie
na wykoizystarue drzewa 7 krolewskrch lasow
l

Następnie Nehermasz przybył do Jerozolrmy I szczegolowo przestudiował
sytuację P, ZYJIzal SIę murom ocerul szkody zaplanował Jak powinny przebiegać
place Kiedy stwierdził ze posiada juz wszystkie najwazrnejsze mformacje I kredy
b) ł pewien Bozego prowadzenia
zebr ał wszystkich kaplanow urzędmkow P' ze
łezonych I resztę ludzi, aby pr zedstawic 1111 sprawę (rozdz 2)
Jasno I szczerze przedstawił lin plan ktory ułozył oraz cel, który nalezało
osiągnąc Dal Im dokładny OpIS sytuacji Wezwał rch do pracy uswiadarmając Im
ze jego cel jest rowruez Ich celem Mowił Nuze! Odbudujmy mur Jerozolimy
abyśmy JUZ me byli pohańbteru
Wyznaczył zadania do ktorych nalezalo rowruez
odbudowanie muraw w pobIJ_II własnych domow Zapisywał wszystko tak aby
było Wiadomo co wykona kazda gt upa iobotrukow (rozdz 3)
Nchcrmasz jak większość pr zywodcow mial kłopoty zarowno z własnymi
ludzmi jak I z wrogami Wrogowre probowah wsn zymac budowę walcząc I żmę
chęcając robotrukow naigtawaruem Się z nich l zniewagami Neherruasz zoi garu
zowal ludz: do pracy l do samoobrony
Co wazruejszc, placowa! OSOblSCICrazem
z nl1111I dodawał Im otuchy
Nie bojcte się Ich Pona II setkiego 1 sn avznego
v sponnnjcre (4 14)
Pracowali więc ze wszystkich Sil przez całe dnie I noce, żyjąc pod giozbą
ataku Nehermasz ze smutkiem zdał sobie wtedy sprawę ze ruektorzy z jego ludzi
wykorzystują innych Niektorym udało Się zgromadzic w czasach ruewoh dury
majątek a 111111 byh bez srodkow do zycra me mreh co jesc Neherruasz zrozumiał
ze oszukiwano biednych Nie usprawredhwra! potężnych l bogatych żeby w ten
sposob utrzymac własny wysoki status PowiedZiał,
Postępujecre mewłaserwie
Przestancie oszukiwac brednych ' Jako pobozny przywódca wiedział ze zaden
cel rue zostanie osiągmęty jesh CI "-tOlZYdo mego dązą, nre wypełnią woli Bożej
I me 7YJ4 ze sobą w zgodzie
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Oficjalnie Neherruasz piastował stanowisko namiestnika Judei A Jednak zre
zygnowal ze specjalnych przywilejów. ktore mial Nie korzystał z utrzymania, które
mu przysługiwało Mial dośc pieniędzy na osobiste potrzeby wręc Ole pobierał
zaplaty za swoją slużbę POSWlęCI! Się całkowrcie pracy I Ole kupli sobie żadnej
Ziemi (5 14-18)
Nie ma wątphwośct co do sukcesu Neherruasza jako przywódcy gdyż glówny
cel został osiągruęry mury Jerozolimy odbudowano W ciągu 52 dni
I Pomzsze zdania ilusuują cechę lub funkcję przywódczą
WpiSZ wlascrwą cyf ę
Cechy przywódczc

Funkcje

I) Wspołczucie

4) Planowarue
5) Organizowanie

2) Kompetencja
3) Poczucie powołania

Przed każdym z Olch

przywódcze

6) Motywowanie

Nuze! Odbudujmy

a Neherruasz powiedział

mnych

mury Jeruzalemu

abysmy JUz

Ole byli pohanbieru '
b ODkładnic obejrzał mury

I

dostarczył odpowredrnch matenalew

c Powiedział Im, że prowadzi Ich ręka Bota
d Chceraz był bogaty

popierai biednych

e Myslal o tym co powie kroi
f Każdej g: upic wy znaczył okreslone zadan la

PRZYWODZTWO
Cel2

OBEJMUJE

ROZWIĄZYWANIE

PROBLEMÓW

wvnnemc element) procesu rozwtozywanta probtemov

Krótkie przypomrueme doświadczen Nehermasza przekonało nas, że mial on
cechy przywódcze i wypelruał przywodcze funkcje Przestudrowarue wybranego
matenału pozwoli nam dostrzec to co było być moze najwazruejszym w przywodzrwie Neherruasza ufając Bogu przyjął na siebie odpowied. ialnosc za ro:
w1ą..J1l,ame probtemow I podejmowanie decyzji

Badacze funkcji przywódczych wyrożn rl I kilka modeli procesu rozwrązywa
Ola problemow Zwykle proponują trzy główne etapy Kazdy etap składa Się z kil
ku kroków

Problemy

l

decyzje

ID

ETAPY

Etap pierwszy

ROZWIĄZYWANIA

Okreslenie

PROBLEMOW

lub sformułowanie

problemu

oraz podjęcie

de-

CYZJI o dztałantu

l Analiza

i

opis sytuacji (lub ogólnego

2 UJęcie problemu
3 Zdecydowanie,

I

okieśleme

czy działame

Etap drugi Wybor rozwiązarua

I

stanu)

go
Jest korueczne

podjęcie

dzrałan

Rozwazerue
rnozhwych rozwrązan (oraz korzyscli
wad kazdego
z nich)
2 Wybor kierunku dzrałama I okreslenie sposobow dzrałama
3 Podjęcie dzialarua l konrrolowame
go
etap trzeci

Ocena

rezultatów

problem Jest rozwiązany

dzialarua

Jeśli rezultaty

Jesh nie nalezy postawie

są zadowalające

następujące

pytania

I Czy problem

został własctwre okieslony?
2 Czy wybrano właściwe rozwiązarue?
3 Czy działarue przeplowadzono
wlasciv Je?

Te trzy etapy rozwrązywarna
problemow są widoczne w działalnosci
Neherruasza To, co nazywamy,
problemem
wyodrębnimy
z sytuacji, która w jakis
sposob nas martwi lub ruepokor Czujemy
ze ,coś Jest nie w porządku
Odczu
warny napięcie lub frustrację
Neherrnasz powiedział
ze Jest smutny z powodu
sytuacji o której Się dowiedział
Sytuacja polegala na tym ze Zydzi, ktorzy prze
zyh niewolę, znalezh Się w biedzre l pohanbremu
Zauwaz ze Nehemrasz wypyty
wał posłanców
Zarum postanowił poprosi c króla o pomoc, dokona! analizy sytuaCJI Pozmej OSobiscle zbadał mury aby moc szczegołowo opisać sytuację jest to
pierwszy krok podejmowany
przy tozwtązywaruu
problemów
Neherrnasz zaczął
od dokładnego
zapoznama Się z sytuacją I postawrema pytania
Jaki problem,
pociągający za sobą mepokoj, chodzi?

°

Z ogolnego

stanu niepokoju

konieczne

wręc jest wyodrębmerue

okreslonego

problemu
który nalezy rozwiązac
W tym przypadku przyczyną ogolnego stanu
niepokoju była ruedola I hanba ludu Stan ten wynikał z konkretnego
problemu
Jakim było zburzeme I spalenie murow Jerozoluny
Nehemrasz zrozurruał związek
między stanem duchowym a problemem
Niedola I hanba były rezultatami
ma mur ów Jasno to określił To Jest własruc dl ugi krok Należy wredziec,
konkretny problem I wyrazrne go ckreśhc

zburzejaki Jest
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I
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Nehenuasz srwrerdzrł ze nalezy podjąc działarue Następnie przeprowadził
drugi etap procesu rozwiązywania problemow opracowując poszczególne MO"-I
I dopilnowując
Ich wykonania Nehernrasz stosował podobną strategię, kiedy po
Jawiły Się kolejne problemy
2-3 W następujących przykładach podana jest sytuacja Wybierz konkretny problem oraz włascrwe rozwrązarue sposrod wymienionych mzej Zakresl literę przed
wybranym rozwrązaruem
2 W IOLdz131e 4 ł< sręgr Nehermasza opisana jest sytuacja obrazarua
Lydów

I

atakowania

Konkretnym problemem było to że
a) Samarytanie l Ammanie l sprzysięgli SIę przeciwko Lydom
b) zaklćceruu uległy prace przy odbudowie murów
c) Zydzi zbytruo narzekali
Rozwrązamern Neherruasza było
d) zaatakowarue wrogich armn
e) wyposazerne budown rczych w bron defensywną
l) wyglaszanie kazan skarżącym Się Zydom
3 W rozdziale 5 KSięgi Nehermasza \\ tdztmy narzekających ludzi l wysuwających
oskarżenia pod adresem swych wspolbraci
Konkretnym problemem było to ze
a) bredni musieli pożyczac

pieruądze

b) synów l córki sprzedawano w niewolę
c) bezprawnie pobierano hchwrai ski procent

Nchermasz rozwiązał to w len sposob ze
d) wymagał by przestrzegano Prawa Bozego
e) prosi! ludzi by bardziej kochali Się nawzajem
f) wprowadził system opieki społecznej by pomoc biednym
Z tych przykładow widzimy ze konieczne jest wyodrębnrerue konkretnego
problemu z sytuacji a następnie szukam e rozwiązan Wrocmy teraz do przedstawlanego na początku tej lekcji zebranta nauczycieli I zobaczmy, w jaki sposób
można dokonac rozwiązania w obecnych czasach W opisanej sytuacji problem
ma rozwrązac jednak me jedna osoba ale grupa Podobna sytuacja często SIę pow
tarza Przyjrzyjmy Się w Jaki sposob grupa pokonuje kolejne etapy procesu roz
wiązywarna problemów

Problemy
Etap

l
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decyzje

pierwszy

Jaka Jest sytuacja według slow Savena?
toczyły Się zbyt dobize ' Wiele problemow

W ostatnią medzielę spt awy nie poZJ3kllTIl zerkmesz się jako c1l1ZeŚCI

będzie et przedstawiona w raki rnruej więcej sposob Ktoś bę
lstmeje jakies napięcie lub ruepokoj TWOIm pierw
szym obowrązkiem jest byc wyczulonymi
dosnzegac te pierwsze symptomy kło-

Janski przywódca

dzie

odczuwał

niezadowolenie

potów Następnie musisz pozwolic
prawdziwe problemy I aby można
latwo Jest popełmc

błąd

Pizypuscmy
i

ze swojej

ze Bella powiedztalaby

pracy

intensywniej

Iozwmęła Się tak aby ujawniły Się
W tym momencie

by sytuacja

było szukac Ich i ozwrązan

Wszyscy

ostatnio

Tak

opuscihsrny

było zle Nikt me wykonał dobSię

w pracy

Musimy starac

SIę

pracowac dla Pana

To ucięłoby dalsze poszuktwarua prawdziwego problemu Ktos moglby Się
poczuc dotknięty
lnru moze baliby Się wyrazie SWOJe zatrosk arue gdyz mogło
wyglądac na to ze z powodu drobiazgow niechętnie pracują dla Boga
Przypuśćmy
Musuny

wmmsmy
PI

teraz, ze Bella powiedziała

Się we wszystkim dobrych
zniechęcać

doszukrwac
Się

awdopodobrue

dziwego problemu

to I owmez powstrzymałoby
Wstydzrhby SIę narzekać

bylo w porządku
My cht z escijarne, nie po

- Och, wszystko
stron

wszystkich od roztrząsania praw-

Ale Bella postąpiła w tym przypadku tak Jak powrruen postąpic dobry przywcdca Nie okazała amruezadowolema
am aprobaty Pozwolrła członkom glupy
wyrazie Ich odczucia 1 mysh Pcpanz jak. Się to odbywało

W niejasnym odczuciu napięcia
hałas

Hałas był przyczyną

I ruezadowolerua
kros odkrył pewien czynruk
tych odczuc Ludzie mają tendencję do robterna tego

co ztobrl Leif probując zdefiniowac problem bez przeanahzowarua
go Powiedział Klasy dorosłych są zbyt blisko klasy chłopcow
Ale nie na tym polegał
problem Co więc było problemem? Hałas? Nie, hałas był symptomem problemu
a me samym problemem Wielu ludzi myl: symptomy z problemami I przywódca
musi tak I1Iml pokierować
by wrukhwiej przeanalizowali wszystkie wydarzenia
I czymukr W tym przypadku grupa zaczęła szukac pizyczyny
dyscypluiy?
Czy zaruedbarue rodzrcow? Czy meodpowrednre
probowała
zdefimowac problem

hałasu

Czy to brak

nauczanie? Grupa

Ludzie zadania
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Typowe postępowanie
OGOLNA

SYMPTOMY

SYTUACJA
Odczucia

frustracj I,
napięcia,
niepokoju

przy defiruowarnu

•

Identyfikacja
wydarzen
I czynmkow
związanych
z odczucrarm

I

cele

problemu

ANALIZA

KONKRETNY
PROBLEM

•

Zbadanie
symptomow
czynników
lwydarzen

•

Identyfikacja
wydarzenia lub
czynnika powodującego daną
sytuację

4 W opisie spotkarua nauczycieli

a Ogólna sytuacja byla taka, ze
b Symptomem

lub czynnikiem

z tym związanym

był

c Analiza sytuacji przyruosla odkrycie prawdopodobnych
Jak

przyczyn halasu, takich

Kiedy JUŻczłonkowie grupy dokona" analizy powmm Się zgodzić co do okreś
lenia problemu Jak byście określrh lub zdefirnowah problem gdybyście by" na
miejscu Bel"? Mogłoby to brzmieć tak Zajęcia lekcyjne me przyetagają uwagi
chlopcow
To oczywiste
że me można znalezć rozwrązarna, dopóki me zdefiniuje Się
problemu Jest to zawsze pierwszy etap w procesie IOZWląZYW3n1a problemów

Etap drugi

Członkowie grupy zdefimowah problem I doszli do Wniosku, że trzeba podjąć
jakieś działarue W opisanej sytuacji zrobili to rueformalme Kiedy zrozurruecie
głębiej te procesy będzrecie umie" poprowadzić grupę przez wszystkie etapy
I kroki, przy pomocy formalnej struktury lub bez niej
Członkowie grupy zaczęli wysuwac propozycje rozwiązan takich Jak wysla
rue uwag do rodzrcow, zmianę nauczyciela danie nauczycielowi pomocnika Jakie miałbyś inne propozycje? Moze wygodniejsze krzesła, lepsze matenały do
nauki szkolenia dla wszystkich nauczyciel,

Problemy

I

decyzje
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Te propozycje to mo.lsw e 10::WJą_Gmu Gdy SIę wybierze Jedno z ruch grupa
musi pizedyskutowac kroki które nalezy podjąc oraz mozhwe konsekwencje tego
działam a Kto <rę rym zajnue? Czy będą jakies wydatki? Jak ego oczekuje SIę
rezultatu? Jak I kiedy oceni Się rezultat działania? Kroki te wymagają dobrego
przywodztwa Nie mozna dopuscic do tego, by członkowie grupy myśleh ze pro
blem jest juz rozwiązany Muszą wtedzrec.jakre są konkretne kroki tego działania
I stale kontrolować Ich realizację, podobnie Jak czynił to Nehermasz pracując wraz
ludzrm przy odbudowie murow
Trzeci etap
Po upływie okreslonego czasu członkom grupy powinno Się dac okazję do
wyrazerua opmn na temat rezultatów działarua W ruektorych przypadkach moze
byc potrzebny formalny raport o przebiegu działan W przypadku takim Jak len
tzn halashwej klasy, moze wyslarczyc nieformalna dyskusja Czy plan Jest sku
teczny? Czy ogolna sytuacja Jest bardziej zadowalająca? Czy nalezy podjąć jakres
inne dzrałanre? Jeśli rezultat pracy jest pozytywny, przywodca powmren wyrazie
uznanie biorącym w niej udział Jesh nie zadowalający przywodca powimen oka
zac zrozunnenre I zachęcac pracujących do dalszych wysiłków
5 Napisz z parmęct tt zy etapy procesu rozwiązywarua
kr 0"'-1 I..azdego z eta pow

PRZYWOOZTWO

OBEJMUJe

Ce.l 3 Wyb, ae H tavciv e

~tH

POOEJMOWANIE

problemów

l

poszczegolne

OECY LJI

scrd.cmo don c.qce P' oeulI podejmow oma decvsn

Podejmowarue decyzji jest scisle związane z iozwrązywarucrn problemow
Tok myślowy I kroki procedury w obu przypadkach są bardzo podobne Główna
rozruca polega na tym, ze decyzje są wymagane w wielu I utvnowych sytuacjach po
lo by praca mogła posuwać Się naprzod W każdym przypadku istmeje cos, co
musi byc zrobrone lub niekredy z kilku rnozhwosci trzeba wybrac okreslony ku.ru
nek dzrałanra
Czasami przywcdca musi OSobiscle zdecydowac, Jakle dzrałama nalezy pod
(lub jakich dzralan nie podejmowac) Innym razem uczestniczy w podejmowaniu decyzji razem ze swymi zwierzchnrkarm Często kieruje grupą przy podejrno
waruu decyzj l MusISZ nauczyc Się jak włascrwre postępowac w kazdej z tych
sytuacji

jąc
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cele

Nehermasz podejmuje decyzje
Zastanówmy Się nad działaniem Nehermasza Ile decyzji musiał on podjąć?
Kiedy usłyszal o sytuacji Jerozohrny, musiał zdecydować o poświęcemu SIę Postanowił poprosić o zgodę na opuszczenie dworu Mogło to spowodować kłopoty
a nawet groziło śnuerc.ą, gdyż w tych czasach władza króla była absolutna Nehe11l1aSZpostanowił Jednak poprosie krola Ole tylko o zwolruerue z obowiązków, ale
również o materiały I hsty do namiestników Porem zbadał mury I podjął decyzję
o przedstawiemu sprawy radzie Podjął ryzyko podzielema Się brzemieniem
przywództwa z nmyrru Poprosi I Ich, aby takze podjęli decyzję Pózrnej podejmował
decyzję, Jak postępowac wobec wrogow czy powinien z runu walczyc, czy tylko

bronie

murów?

Z

narazernem swojej

pOzyCJI podjął tez

decyzję

o napomnieniu

bogatych Żydów za pobieram e hchwtarskrch odsetek l oszukrwarue biednych Za
żądal od Olch podjęcia decyzji o oddaniu tego co zabrali I zaprzestaniu pocierama
podatkow W każdym z tych trudnych przypadków Nehernrasz zdobywal najpierw
niezbędne IIlfOImacje, tak aby sprawa lub problem były dla niego jasne Następnie
miał odwagę I rnądiośc, by podjąć niełatwą decyzję Dlalego też sposób jego dZI3lania stanowi przykład dla wszystkich dobrych chrześcijanskrch
przywódców
Nehernrasz uczy Jak zdobyć odpowiednie mformacje, zrozumieć ryzyko I być
gotowym na pcruesierne konsekwencji Wskazuje tez Jak wyjaśnić sytuację tym .
ktorry z nami pracują, ja. podjąć okreslone decyzje, dać takze mnym okazję do
wyrażenia opmn

Kroki

przy podejmowaniu

deCYZJI

Ufaj Panu Przy podejmowaniu deCYZJI powinno byc miejsce na Wiarę
Nehermasza wynika Jasno ze Nehenuasz ufal me tylko sobie ale także
Bogu Nie wzywał Jednak Boga, by wzniósł mury dzięk: swej cudownej mterwen
ej I Bog moglby to łatwo uczynić, tak jak zburzył mury Jerycha Jednakze postano
wił On działać
przez rozum I wolę Nehemrasza oraz tych, którzy mu podlegali
W wrększosci przypadków Bog działa przy UżyCIUsrodków które ludzie nazywaJą naturalnyrm' Niektore osoby, takie Jak Nehermasz, muszą podejmować decyZje, ktore oddają wszystkie środki do Bożej dyspozycji
I

Z KSięgi

2 Zbieraj irformacje Poznaj I określ sytuację Dobre decyzje opierają Się na
faktach I Wiedzy Upewnij Się, że to, co usłyszałeś od Innych Jest prawdą Sam
zbadaj szczegóły I dopilnuj, by zrobił to takze kompetentny pracownik I przekazal
Je tobie Staraj SIę nie wyciągać pochopnych wniosków ant nie dopuszczaj do tego
by zapalczywi ludzie nakłamalt Clę do szybkiego podjęcia deCYZJI
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3 Ustal mozhwe srodkt dualanta W rnektorych przypadkach moze powez
mresz decyzję o rnepodejmowaruu działama lub odroczemu go aby zobaczyc cL)'
sytuacja Się nie zmieni Zwykle Istnieje więcej mz Jedno możliwe rozwiązarue
Wrększosc dobrych przywódcow nigdy nie mówi Nie mam wyboru'
4 Pomysl o kot zysctach I su atach Zastanów Się nad ryzykiem podejrnowa
nych działan konsekwencjami I przeszkodsnu Rozwaz koszty I wysiłki wymagane przy rnozhwych rozwiązaruach Bądz gotów do wprowadzenia pewnych popia
wek Na przykład jesh pracownik Jest bardzo dobry, ale stale SIę spozrna może
zdecydujesz tolerowac go aby nadal korzystac z jego urmejętnosci
, I'omysl o luduach ktotych będą dotyczyć twoje decl-je W Jaki sposob
twoje decyzje wpłyną na Innych? Kogo powimeneś SIę poradzie, zanim pode]
rruesz dzralame? CL'j opinie l pomysły Innych nalezy WZląC pod uwagę')
6 Pos.ukaj pomocy' sugestu II v ykwahfikowanych 050b Nigdy nie bOJ Się
stracie twarzy ani przyznac Się ze potrzebujesz pomocy To siła a nie słabość
dzrehć Się z tnnymr podejmowanrern
decyzji
7 Sprawdzaj swoje decyzje Patrz wstecz na swoją decyzję, nie zeby zalowac
ale zeby UCZCIWie
oceruc swoje dzialarue Ucz Się na błędach

Przeszkody

przy podejmowaniu

decyzji

l Ntepowodzente p'.::v for mU/OH G11lU tasnv eh celow Jesh nie jesresmy pew
ni w Jakim celu pracujemy wtedy trudno będzie nam decydowac jakle podjąć
dzrałame Na pizykład przywodca dowredzial Się ze bardzo znany ewangelista
odwredzi jego teren Proponuje go zaprosić by spiewał grał na gitar ze I przemaWiał na zebraniu
nauczycieli Przywodca zaplanował dyskusję na temat biblijnej
doktryny Co ma teraz zdecy dowac? Jesh celem zebrania ma być to by nauczy Cle
le opuserb Je szczęshwi I pobudzeru wybierze ewangelistę Jesh celem zebrania
ma byc lepsze zrozumrenie przez nauczycieli spraw doktrynalnych wybierze dys
kusję Nie mozna powredziec ze jedna decy zjajest lepsza od drugiej Nalezy podkreslic ze decyzja WYnika z poządanego rezultatu lub celu o który chodzi przywodcy Jesh Się zdarzy, ze me będziesz \I redział Jaką decyzję podjąć, zapytaj siebie Jaki jest cel?
2 Uc.ucie niepew nosct Przywodca moze bac Się dzialarua M07e to wyrukac
cech Jego osobowoset lub Z tego, ze nie I ozumrę W pełrn swojej pOzyCJI aru po
wiązan z Innymi przywodcarm Jak przekonaliśmy Się, wrększosc chrzescijanskich
pi zywodcow to przywodcy sredruego szczebla Na przykład lider rnlodzrezowy

z
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lub dyrektor

szkoły niedzielnej

zarua z pastorem

muszą byc pewni

że rozumieją

Muszą też być pewru, ze Ich decyzje zostaną

SIę mepewnr, mogą odrnawrac podejmowania
tani, gdy przyjdzie prosić pastora o pomoc

decyzji

obowrązki
poparte

I

I

cele

powią-

Jesh czują

mogą byc również

zaklopo

3 Strach przed :Illwną Zawsze Jest wygodniej postępowac w utarty sposób
w pewnym stopniu niechętnie podchodzą do liman Przywódca

N iemal wszyscy

może SIę wahac przed podjęciem

decyzji

gdyż bOI Się reakcji

przywódca

uznaje potrzebę zmian I stara Się postępowac
gotować ludzi do Ich zaakceptowania

na zmianę

w taki sposób,

Dobry
by przy-

4 Unikante Hau anta li obltczu faktow W pl acy chrześcijanskrej
rstrueje obawa przed ocenremem sytuacji poruewaz mogłoby to wyglądac na brak Wiary Przy
wódcy podejmują decyzje bez własciwych mformacj i gdyz boją SIę zadawać pytama I dowiadywać
SIę, co ludzie naprawdę czują Jeśli mechętme
dokonujesz

oceny syruacji I nie starasz Się zrozumlec prawdziwych potrzeb ludzi, nie Jesteś
w stanie podejmować
dobrych decyzji
formy podejmowania decyzp
W

wrększosci

sytuacji

chrzescijanscy

przywodcy

kierują

grupą

przy podej

rnowarnu decyzji Stoplen zaangazowarna
grupy zmienra Się zależnie od okoliczności Na przykład jesh członkowie grupy mają bardzo mało doswradczerua, przy
w6dca moze mleć większą odpowredzralnosc
przy podejmowaniu decyzji Jeśli
członkowie grupy są kornpetentnyrru doswiadczonyrm chrzescijanarru, powtrmo
SIę Ich zachęcac
do bt arua na siebie większej ndpowtedzralnoścr
lstrueje wiele
foi m podejmowania
decyzji od skrajrue autorytatywnego
kiedy przywódca podejrnuje wszystkie decyzje po skrajnie demokratyczny
kiedy członkowie grupy mają
dużą ruezaleznosć dzrałarua Te formy można opisać w następujący sposób

I Przywodca podejmuje decyzję I ogłasza ją grupie
2 Przywódca podejmuje decyzję I, sprzedaje' ją grupie To znaczy nakłanta
grupę do zaakceptowania
Jego decyzji, nie dając Jej możhwości
wyboru
3 Przywodca podejmuje decyzję I prosi grupę o zadawanie pytan Zachęca do
dyskusji, ale tak naprawdę grupa me może zrmernc decyzji
4 Przywodca przedstawia proponowaną
decyzję I zaprasza grupę do dyskusj I
nad mą Następnie na podstawie sugestu może wprowadzic do mej pewne
zmiany
'5 Przywodca przedstawia okres lony przez siebie problem I prosi grupę o pro
ponowanie możliwych rozwrązan Następnie podejmuje decyzję
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6 Przywódca

opisuje

a następnie

sytuację

I

ustala

prosi grupę o podjęcie

7 Przywódca

pewne

ograruczerna

lub wytyczne,

decyzji

pozwala grupie zanalizowac

sytuację,

okreshc

problem

I

podjąć

decyzję w podobny sposob.jak
omawiahsrny wczesmej
Przywodca dostarcza mformacjt oraz kieruje grupą tak, aby działała zgodrue z wytycznymi
wyzszych władz lub kierunkiem dzrałan kościoła Jest to prawdziwe grupo
we podejmowanie

decyzji

Omówimy

Je pozruej,

w

CZęSCI

poswięconej

roz-

WOJOWIgrupy
6 Na przykładzie

Nehermasza

uczymy

Się, ze

a) dobrzy cht zescijarue nie muszą trudzie Się podejmowarnem
decyzji
b) kiedy naturalne srodki zawodzą, korneczna Jest wiara w Pana
c) decyzje nalezy podejmować
tylko STadkami natuialnyrm
d) Pan kieruje ludzrm w procesie podejmowania decyzji

7 Najskuteczniejsza

ranna

podejmowama

decyzji

a) zalezy od konkretnej sytuacji
b) Ole Jest ani autorytatywna aru skrajrne demokratyczna
c) zwykle Jest autorytatywna, jesh przywodca Jest silny
d) to styl demo. ratyczny gdyz bierze w mm udział więcej ludzi
8 Zakreśl

hterę przed każdym PRAWDZIWYM

stwrerdzernern

a Najbardziej kompetentni przywódcy podejmują decyzje bardzo szybko
b Istnieje tylko Jeden naprawdę skuteczny spasa b rozwrązywarna wtększosci
lernów

c Nie Jest blakiem wiary iozważerue
cyzję

prob

ryzyka oraz kosztow, zanim Się podejmie de-

Pyranta do zastanów terna się Wroc do Metod podejmowania decyzn l spró
bUJ wymyślić
sytuacje, w ktorych kolejno byłby wlasciwy kazdy z nich Czy Jest
jakis jeden styl ktory wydaje CI Się najlepszy w każdym przypadku?
Dlaczego?

OYNAMICZNOSC

Wyjasmeme

GRUPY

okreslenia "dynamlcznosc grupv"

Cel 4 Podac przykłady dw och wY"llarow

pr acy gt upow ej

Poruewaz większość deCYZJI wrąze Się z działamem grupowym konieczne Jest
aby przywodca rozurruał pojęera grupa I dyronncznosc głliP) Nalezy, po pierwsze zwrocie uwagę, ze czlowrek Jako Istota społeczna, potrzebuje
mnych ludzi
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I osrąga najlepsze efekty gdy wspołdziała z ludźmi w grupie Drugą podstawową
prawdąjest to że grupa to Ole tylko zbiór ludzi, ale zbiór ludzi którzy wspólnie
dzralają I nawzajem na siebie wpływają Decyzja grupowa to Ole jest decyzja Jednego człowieka ktorą akceptują wszyscy pozostali To decyzja na którą złożyły
Się mysli l osobiste zainteresowanie
członkow grupy
jedną Z zadzrwr ijących prawd zw iązanych Z grupami jest to, że n rezależrue od
tego, ja" rożruą Się między sobą ludzie jako Jednostki to jednak pottafią utworzyc
coś W rodzaju wspólnej płaszczyzny, zeby pracować wspólnie dla celu, "tory uwa
zają za wartoserowy Powinno to sprawdzac Się szczegolme w odmesieruu do grup
chrześcijanskich pomewaz podstawą chrzescijanskrej wspolnoty Jest wiara Dynanncznosc grupy to termm klary określa szczegolny rodzaj mocy I dzrałarua
powstający wtedy gdy ludzie pracują wspólnie Hustracją tego jest rodzma lub
klan, w którym ludzie są ze sobą silme związam DZiałają w JednOŚCI Sila I sarysfakcja wynikające Z udziału w decyzjach I dz.ałalności grupy, gor UH nad wynika011 pracy mdywrdualnej
Korzysć dzrałarua w grupie to me tylko satysfakcja odczuwana
ków ale rowruez jakość pracy, którą można osiągnąc Oczywiscte,
kowre grupy będą rrueh większą wiedzę I urruejętności
mz mm
wódca dopilnuje by każdy miał okazję do wykazania Się Nikt w
rnen

mice specjalnego statusu ale

powinne

Się

raczej

przez JeJ czlon
ruektorzy członAle dobry przygrupie Ole pow I

doceruać przejawy

wkładu

każdego w działalnośc grupy Na przykład osoba z niewielkim I umiejętnościami
może rmec dar wiary albo pogodę ducha która dodaje członkom grupy otuchy,
kiedy pojawrają SIę trudnoset Istnieje stare powiedzenie że stu robotników mogłoby zbudowac most Moze byłby pryrmrywny ale sluzyłby własciwernu celowi
Natormast jeden znakomity architekt miałby znaczrue więcej trudnoser ze zbudowaniem mostu Prawdopodobnie most który archuekt próbowałby zbudować sam,
byłby jeszcze prymitywniejszy
mz ten zbudowany przez mewykwahfikowanych
robotnikaw Z drugiej zas strony wspólna praca architekta I robormków doprawa
dziłaby do zbudowania swremego mostu

wymiary

grupy

Kiedy mówimy a sile dzsalarua grupowego, mamy na rnysh dwa czynniki
ludzr i zadania Dlatego tez dzialanie to mozna rozpatrywać \\ dwóch wymiarach
Jeden z nich to wymlGI społec.ny mformujący w Jaki sposob członkowie grupy są
ze sobą powiązaru, co sądzą o sobie nawzajem oraz co sądzą o SWOim własnym

miejscu w grupie I wkładzie w Jej działalnosć Drugi to lVyJ11far zadantowy, okres
łający w Jaki sposob czlonkowre gr upy uczestniczą w jej dztałalności
Obowiąz-
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tych dwoch wyrruarow

kłem przywodcy Jest kielowanie rozwojem
gestu na ten temat dla przywodcow grup
Wymiar

Oto kilka su

spoleczny

Dodawaj otuchy członkom gl upy Pornagaj

by byh dla srebie rruh

Im

I

ła-

godm Wszystkim okazuj uznanie
2 Wyla::.a}

Kładz nacisk

UC::'UCIOgłupawe

na ducha zespołu

Pornagaj jed

nostkorn w przezwycręzaruu
uprzedzen
Nie dopuszczaj do niezdrowego współza
wodnictwa
Urukaj faworyzowania
wył» anych Udzielaj SIę jako członek grupy
3 Łagod: rozmce Pomagaj członkom w akceptowaniu
rożnych poglądow
Proponuj kompromisy
Wskazuj na podobienstwa
rmędzy członkami gru-

i opmu

P) oraz rch poglądarru

4 Ulatwun po.ozunnewame
bodnie wyrazać

swoje rnysh

l

stę Star aj

Się

by kazdy członek grupy mógł swo-

opinie

5 Ustala; normy W iazie komecznosci tWOIZ pewne ieguly Na pizykład ustalaj
lunit y czasowe tak aby Jedni nie WY"OIzystywali dl ugich Nie dopuszczaj do wys
I11leWaI1la I krytykowarna
siebie nawzajem
Dyskutuj
pomysłach
a me
oso
bach Nie uać czasu na drobiazgi
Utrzymuj prawdzrwie chrzesctjanską
atmosferę
w grupie

°

°

Wymiar zadamowy
I Irucju} f p,oponuJ cele Ol az radanto Kleru) gr upą przy definiowaniu
problemów Wysuwaj pomysły, proponuj sposoby postępowania
Wyznaczaj określ o
ne zadania
pach pracy

Ustalaj luruty czasowe

2 InfollJ1lij
3 lnterpretu)

I

pomagaj
f

Prowadz

wykonania

zadan lub składania

grupę podczas

szukama

wYJa'll1Ja} Wyjasrnaj tuepotczurrucrua,

relacji

mformacj

° postę

i

dawaj przykład,

wyko

rzystuj pomysły
4 Podsumowut lub łącz pokrewne Idee Przedstawiaj
czlonkowie grupy zrozumieli
w jaki sposob Się one wiązą
ganiu punktów wspólnych l podejmuj okr eslone decyzje

kilkakrotnre

rnysh

Pomagaj

w dostrze-

Im

aby

') Nagrodzoj l okazu} uznanie KIedy zadanie zostanie wykonane lub kiedy
WIdoczny jest postęp me pozwól by ten fakt pozostał mezauwazony
Kladz raczej
nacisk na jakosć pracy 1112 na osobiste zalety pracowruków
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6 Stli orz mechanizmy oceny Pomagaj członkom grupy w I ealistycznej oceme Ich osiągruęc, tak aby Ole zruechęcah Się ani nie stawali zbyt pewni siebie
KIeruj rnrm tak, by dziękowah Panu za sukces a jednocześrne byli swiadorm własnego wkładu Pornagaj Im w rozwijaniu się przez zdobywanie nowych umiejętnośCI I doświadczen czy to pozytywnych czy negatywnych
9 Przed poruzszyrn przykładem wstaw cytrę I dla wynuaru społecznego lub 2 dla
wymiaru zadaniowego

I) Wyrmar spoleczny
2) Wymiar zadamowy
a Przed spotkaruern przywódca ustawił krzesła w mały krąg
b Wyznaczono dwóch czlonków do znalezierua matenalew I sprzętów dla
najmłodszej klasy
c Podczas kampanil ewangehzacyjnej przywodca wyjaśni! pracowrnkom Ich
obowiązk:
d Przywódca poprosił nowych członków o prowadzenie w spiewre refrenów
na rozpoczęcie zgromadzenia

e Przywódca zaproponowal aby kazda osoba w CIągUdwóch mmut wyraziła
swój pogląd na sprawę
f Przywodca zapt oponował by gr upa opr acowała rygodniowe cele na nad
chodzący rok
Jak podejmuje

Cel 5 Rozpoznoc

SIę

decyzje w grupie

I oc.eJ11C fin my podejmowania deCYZJI

DeCYZjapodejmowana przez glosowanie lub zasadę wrększosct
W wielu społeczenstwach najpowszechniejszym sposobem postępowania przy
grupowym podejmowaniu deCYZJIjest formalne głosowanie Można to zrobrć na
specjalnym zebraniu przez zastosowanie tak zwanej procedury parlamentarne)
Na wypad e" gdybys me był zaznajonnony z tą pt ocedui ą, krótko ją tutaj wyjaśni
my Dalsze mfor macje krotkr plan procedury parlamentarnej - podane są w ULU
pełniemu na koncu podręcznika
Kiedy spotkanie prowadzone jest według procedury parlamentarnej, przywodca
będzie przewodruczącym Jego obowiązkiem będzie prowadzenie spotkama poprzez udzrelarue głosu członkom grupy a następnie wezwanie do głosowania by
zdecydowac jakie dzralarue ma być podjęte Taki system zapewnia to że rozwa
żana będzie tylko Jedna sprawa na raz, ze kazdy kto zechce będzie mogl wyl azrć
swoją Opinię oraz, ze podjęte dzialarue będzie wyrazem pragruen wrększosci
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Przewodniczący nie powimen wyrazac swego zdania aru probowac wpłynąc
na wynik glosowarna Moze jednak poddac temat pod dyskusję Na przykład gru
pa moze planować konferencję dla młodziezy Przywodca rnoze zaproponowac,
zeby grupa podjęła pewne decyzje dotyczące szczegolów Kazdy członek poprzez
wstanie lub podmesienie ręki rnoze zasygnahzowac ze chce rr DWie Przywodca
udziela mu głosu
Wnoszę aby zaprosić kaznodzieję X jako głównego mowcę mewi czlonek
grupy Nazywa Się to wrnoskrem Oznacza to Le ktos proponuje aby poddać pod
dyskusję l glosowanie sprawę zaproszenia kaznodzrei X
W for malnej procedurze parlamentarnej
wymagane Jest, aby dwie osoby zgo
dzrly SIę na wniosek, zanun podda Się go pod dyskusję Tę zgodę nazywamy po
parciem Inny członek grupy mówi Popierarn wniosek
Wtedy przywodca stwierdza
Wysunięto l popano Wniosek aby zaprosic
kaznodzieję X Jako głownego mowcę Czy ktos chce eos powiedzrec?
Członkowie mogą kolejno wstawac I wyrazac swoje opinie Niektorzy mogą
proponowac mnych mowców N rektorzy moze będą woleli, zanuast mowcy grupę
mlodych ludzi l ib program muzyczny
Kiedy wszyscy, ktoizy chcieh mÓWIĆ,za
brali JUZ głos przywódca pyta - Czy jestescie gotów I do glosowania?
Jesh nie ma sprzecrwow, rnow: dalej Wszystkich którzy są za zaproszeniem
kazncdziei X proszę
podruesierne ręk i (Glosowania mozna rowruez dokonac
poprzez wstanie lub oddanie glosu na kat cle) Wszyscy, którzy są przeciwko, glo
sują w ten sam sposob W \\ lęh.SL.OSCI pl zypadkow wrnosek uznaje SIę za pl=yjęly
Jeśli glOSUJe za nim większośc czlonkow

°

Podejmowarue decyzji w eparetu o zasadę wrększosci wydaje SIę wielu ludzrom spt awtedhwe I logiczne Jednakze nalezy i ozwazyc pewne problemy z tym
związane Ntektorzy czlonkowrc mogh sthue sprzeciwtac Się decyzji ktorągrupa
przyjęta przez < łosowarue Mogą uwazac ze glosowanie to raczej rodzaj walki
I ze w mej przegrali
Zamiast wspolpracowac z W1ę,,"SZOSClą, mogą stworzyc
w grupie frakcję mmejszosci Mogą szukac okazji do współzawodnictwa I próbo
wać wygi ac w mnych sprawach Moze to doprowadzic do podziału grupy zamiast
do zgodnej wspolpracy
10 W kwestu głosowania I podejmowania decyzji na zasadzie wrększosci głosów
następujące rzeczy, oprocz Jednej, uwazamy za pozytywne Ktora z nich Jest
NEGATYWNA?

a) Zachęca do dyskusji I pełnego uczestnictwa
b) Tworzy lamy do uporządkowanej dyskusji poniewaz stosuje SIę pewne zasady
proceduralne I rozwaza Się na raz tylko jedną sprawę
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c) Pozwala przywodcy

na śmiałe działame,

własciwe
d) Daje w wyniku decyzję,

gdyż to co postanowi

która reprezentuje

to, co większosc

wrększosc

I

cele
Jest

uważa za decyzję

najlepszą

Decyzja podejmowana na zasadzie consensusu
Słabosetą
przegrany

zasady

wrększosci

Mozna uniknąć

Jest to ze kiedy spotkanie

takiej sytuacjr, Jeśli przywódca

konczy

Się, ktoś Jest

potrafi tak pokrerowac

członkami grupy by podjęli decyzję na zasadzie consensusu Consensus nie OZ113
cza że wszyscy są w pelrn zgodni, ale uczucia I postawy ludzi są mne kiedy spot
karne konczy SIę rac Le] w duchu zgody ruż współzawodnictwa
Consensus

oznacza,

powanta

zgodnie

najlepsza

decyzja

że ka

z decyzją,

-dy

członek

grupy wyraża

swą gotowość

nawet kredy nie Jest w pełm przekonany,

do postę-

że Jest to

z możliwych

Aby doprowadzić

do takiej sytuacji,

Imały wobec wszystkich

cz/onkow

grupy

przywódca

musi byc cierpliwy

I wyrozu-

MuSI byc pewien, ze wszyscy mają praw-

dziwą sposobnosc do wyrażenia tego co czują I przedstawrema
swoich argumen
łów Jesh opus/czają zebranie z uczuciem że Ich zrozumiano,
są bardziej chętni
do współpracy l uczestnictwa w reahzacji grupowej deCYZJI Czasami ludzie od
Czuwają nawet pewną satysfakcję z ustąprema z SWOich racjt jesh rue doprowadzi
Się do tego by ej uli SIę tyramzowam
Czują natormast że powiedzieli to, co myślą
I

że wrnesu

pewien wkład do procesu podejmowania

deCYZJI

II Przypuśćmy, ze bierzesz udział w zebraniu na ktorym istmeje dążenie do consensusu Prowadzono dyskusję I przebadano wszystkie mozhwo lei W koncu eon
sensus zostaje osiągruęty W Jaki sposób takle zakonczeme i ozrułoby Się od zakonczenra

w przypadku

DeCYZja podjęta

na

gdyby wygrała

WIększość

WPiSZ

odpowredzi

do notesu

zasadzie jednomyslnosci

W pracy chrzescijansktej
mozhwe jest coś co rzadko rnozna osiągnąć w orga
ruzacjach innych typow Jest to mozhwe, gdyż chrzescijarue
mają wspolne cele
I poruewaz możemy polegać na przewodrucrwre
Ducha Swręrego który pomaga
nam w osrągarnu doskonałej zgody I jednomyslnosci
Wiemy z Pisma ŚWiętego
I z doswiadczerua,
że me zawsze istmeje zgoda W rzeczywistoset
doskonała jed
nornyślnosc me jest korneczna w każdym przypadku I powrnruśmy uważać aby SIę
przesadnie

me obwiruać

Jeśli w pracy grupowej me udaje Się nam osiągnąc

Idealnego stanu Ale możemy byc wyczułem

na

kterowrucrwo

Ducha

tego

Swiętego
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Starając Się zaChOWClG iednosc Ducha w spojru pokoju przygotowac swtę
tych do d-ieto posługtwama do budowania eta/a Chrystuso-s ego oz dOJ
dzsemy w~=y.\(.y do jednoset H tat y I pa-nama Syna Bo:ego do męskiej dos
konałoset ldOJos11lemydowymlQrOllpelmCh'ysluSOHej
(Ef4312
13)
12 Dopasowac typ podejrnowarua decyzji (po prawej) do włascrwego przykładu
(po lewej) opartego na slowach przywodcy
I) Zasada większości
2) Consensus
3) Jednomyslnosc

a .Zdaje SIę ze doszhsmy do porozumierua
w sprawie kierunku dzralarua
Chceraz ten
kierunek nie Jest doskonały to jednak chyba
naj lepiej odpowiada faktom Docemarn wa
szą gorowosc do poparcia tego kierunku cho
ciaz może Się wam me wydawac najlepszy
b Ponieważ wszyscy Się zgadzają, ze propono
wany kierunek Jest własciwy, mozemy konrynuowac
c O sprawie zdecydowało głosowanie 16 za I 8
przeciw Będziemy postępowac zgodrne z pod
Jętą decyzją"
13 Zajrzyj do uzupelruerua I przeczytaj
Wskazowkr
nej ,a następnie odpowiedz na następujące pytarua
a Wyrmen pręc .Podstawowych

b Ile Jest podanych

dla procedury parlarnentar

zasad prawa parlamentarnego"

Podstawowych zasad dyskusj

t"

c Ile jest podanych metod glosowania?
Ile jest wyrrueruonych typów
głosów?
Największa liczba glosow oddanych ruezalezrue od więk
SZOŚCI nazywana Jest
d Prowadząc zebranie przewodruczący
mgdy me mówi
sowo' Zamiast tego powuuen powiedzieć
e Przewodniczący przygotowuje

Postępujecie rneprzepi-

na kazde zebrarue

f Wartosc ustalonej procedury w prowadzeniu spraw polega na tym, ze
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Zasady

"OmaWiania

głównego

l

cele

zapewniają to, ze

WnlOS"-U'

Jest to ostatnia lekcja CZęŚCI II Po wykonaniu testu powtórz lekcje 4 6
I odpowiedz
na pytania testu do CZęŚCI II Postępuj zgodnie z zawartymi

wskazowkarm

Test
PRA WDA - r ALSZ Umieść literę P przed każdym stwrerdzeruern
WYM I literę F przed każdym stwierdzemem
F ALSZYWYM
I Miłość Nehermasza

Jego odwagą

do Jerozolimy

w podjęciu

działama

w połączeniu

z wizjąjej

są swiadectwem

Bozego

PRA WOZI

odbudowy

oraz

powołania

2 Po przybyciu Neherruasza do Jerozolimy Jego kompetencja
przejawiła Się
w tym, że wysłał delegację, aby oceniła stan zburzonych murów l zleciła
odpowiednie naprawy
3 Fakt, że Neherruasz
numo IŻ był bogaty, głęboko
ludzi biednych, świadczy o Jego współczuciu

poruszyło go położenie

4 Planowome, Jako element przywództwa
przejawił są. w fakcie
rmasz jeszcze przed pójściem do króla przemysial calą sprawę

S Nehemrasz

określił

WIZJą,

by ludzie

ocenił potrzeby,
a następnie pozwolił,

że Nehe-

kierunek dzrałarua I podzielił Się SWOją
sami sobre znalezh odpowiednie rruejs-

ce do pracy
6 Neherruasz dokładnie zanalizował sytuację Jak Się przedstawia
I Jakle są
potrzeby Następnie rozpalił serca swoich ludzi motywując Ich słowami
które podkreślały
że Ich cele są wspólne
7 Pierwszym etapem pl Geesu rozwiązywania
problemów Jest zdefimowame
problemu to znaczy zanahzowarue ogólnej sytuacji okreslenie konkretnego problemu I zdecydowarne,
czy potrzebne Jest działame

Problemy

I

decyzje

1-11

8 Po zdefiruowarnu problemu rozpoczyna Się drugi etap - wybranie rozwrą
zarua, to znaczy rozwazarue 1110ZIlW05CI, wybranie kierunku działanta
I

podjęcie

dzrałarua

9 Trzeci etap procesu rozwiązywania problemow to ocena rezultatów dzia
lama Jesh Się postępowało zgodnie z tymi trzema etapami procesu raz
wrązywama problemów rezultat będzie zadowalający
10 Po wybraniu roZWląZ3111a
sposobu dzialarua I przedyskutowaniu mozh
wych konsekwencji a iakze związanych z tym spraw, członkowie grupy
mogą WYJse przekonaru ze i ozwrązah problem
II W określonym

czasie członkom grupy powinne Się dac okazję wyrazerua

w związku z iezultatarru dzralarua Jeśli rezultat jest ogólnie
dobry, naJezy wyt azrc uznanie jesh Jest raczej negatywny, przywód
ca powinien okazac zrozunuerue
I zachęcie
do dalszych wysiłków
Ich odczuc

ze rozwrązywarue problernow odnost SIę do
wazmejszych spraw, podczas gdy podejmowanie decyzji to rozwrązywa
me drobniejszych problemow

12 Ogolrue rnozerny powiedzrec

13 Nehermasz podejmował decy zje w oparciu a rzetelne mforrnacje, zrazu
mienie ryzyka porozurmeme ze wspołpiacowmkarm podejmowarue jas
nych decyzji I dawanie Innym okazji do wyrazarua okreslonych decyzji
14 Chrzescijanscy przywódcy napotykają na pewne przeszkody przy podej
rnowamu decyzu a mranowrcre niepowodzenie w sformułowa-nu jasnych
celów, uczucie ruepewnosci, strach przed zmianami I strach ze oceniając
wykazą SIę brakiem wiary
15 Ogólnie mowiąc, chi zescijanski przywódca prowadzi swoją gr upę pod
czas podejmowama decyzji z rzadka angażując ją w proces podejmowa
ma decyzji
16 Formy podejmowania decyzji obejmują całą Ich gamę od skrajnie autorytatywnego po skrajnie demokratyczny. lecz wrększosc przywodcow sto
suje styl autorytatywny
17 Nawetjesh członkowie grupy są kompetentnymi. doswiadczonyrm chrzes
cijanmarru, me powmru brac na Siebie dużej odpowiedzralnosci za podejmowanie decyzj l, gdyż byłoby to ŚWIadectwem Ich prozności I zrnysłoWOSCI

18 Szla dztałarua grupowego 0'plera Się na załozemu. ze ludzie są Istotami
społecznymi, potrzebują Siebie nawzajem, pracują najlepiej, kiedy działają wspolrne a działając wspolnie wpływają na srebie
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ł 9 Ludzie, będąc IStotami społecznymi
dualrne,

ale w ten sposob

wtedy, gdy pracują

wolą pracowac

wspolrne

Ich praca me Jest rowrue wysokiej

ruż

I

cele

mdYWI

jakości

Jak

sami

20 To w Ja~1 sposob członkowie

grupy są ze sobą powiązam,

co sądzą o sobie
w Jej

nawzajem co sądzą o SWOIm miejscu w grupie I o SWOIm wkładzie
dzialalnosc
to wymiar zadaniowy dynamiki grupy

21 Udzielarne nagród okazywarne uznania oraz ustalenie mechanizmów Dec
ny to częsc wymiaru zadamowego grupy
22 Decyzje
I

podjęte na zasadzie wrększosci glosow są na ogoł arbitralne
ze rnruejszosc czuje SIę urazona I pokonana

sprawiają,

23 Consensus sprawia wrażenie ze wszyscy ludzie
żadnej roznicy zdan

Się

zgadzają

1 ze

nie ma

24 Podejrnowarue decyzji na drodze głosowania I na zasadzie wtększości
pewne aspekty negatywne ale na ogól warte Jest polecenia
25 Decyzje podjęte na zasadzie jednomyślnoser są mialą pi awdzrwego
croła Są ŚWiadectwem duchowej dojrzałoset I doskonałej jednoset

Odpowredzr na pytania z lekcji
7 a) zależy od konkretnej
ł .6)

Motywowanie

sytuacji

mnych

b 2) Kompetencja
c

3) Poczucte

powołania

d I) Współczucie

e 4) Planowarue
f 5) Organizowanie

8 a Fałsz
b Fałsz

c Prawda
2 b) zakłóceniu uległy prace przy odbudowie
e) wyposażenie

budowniczych

9 a I) Wymiar społeczny
b 2) Wymiar zadaniowy
c 2) Wymiar zadamowy

murów

w bron defensywną
d l) Wymiar społeczny
e l) Wymiar społeczny
r 2) Wymiar zadamowy

3 c) bezprawnie pobierano lichwiarski procent
d) wymagał, by przestrzegano
Prawa Bożego

ma
koś

Problemy

I

10 c) Pozwala

decyzje
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przywódcy

na snuale

działarue

gdyz to, co postanowi

wrększosc

Jest właściwe
4 a sprawy nie szły dobrze

Nauczyciele

czuh niezadowolenie

b hałas
c mewłaścrwa

dyscyplrna

rnedbalosc

rodzicow

rueodpowredrue

nauczanie

II Twoja odpowiedz
Rozruca była subtelna
W obu przypadkach
sprawa by/aby
dokładnie rozpatrzona
Wydawałoby
Się ze IOZnIca lezy w fakcie, 12 eonsen
sus Jest mniej dramatyczny
I nie pozostawia
ludzi pl ::eglanyml
podczas gdy

glosowanie dzieh grupę na dwie CZęSCl ZWYCięZCÓW l przegranych
pt owad zony proces podejmowania
decyzji na zasadzie większos
bardzo skuteczną

metodą, ale bez wyczucia

I

chrzesctjanskrej

Właściwre
I

moze byc
moze

zyCZllWOSCI

pl 0\\ adzic do rozłamu
5 Porównaj z podręcznikiem
12 a 2) Consensus
b 3) Jednomyslnosc
c l) Zasada większeser
6 d) Pan kieruje
13

a

I) uprzejmość

na raz

ludzrm
I

W

procesto

spt awiedhwosc

3) mruejszosc

podejmowania
dla wszystkich,

musi byc wysłuchana

I 5) celem zasad Jest ułatwienie
dzralarua
b pięc
c OSiem, cztery względna wrększosc

d, Wniosek jest mepizeprsowy'
e porządek zebrania
r pozwala szybko załatwi c splawy

zapewnia

I UCZCIWie

2) rozwazeme

Jednej spr awy

4) wrększosc mUSI ZWYClęzyC
a me przeszkadzanie
mu

kontynuację

łączy brezące decyzje z pt zyszłyrru spotkaruarru,
decyzji we właściwy sposob ruearbttralny

g grupa rozpatruje

decyzji

spraw z przeszloser

zapewnia

dochodzenie

do

na I az tylko Jedną sprawę co oznacza ze robi o dokładrue
zanim zostanie przedstawiona
następna

CELE
JAK USTALAĆ CELE
I OSIĄQAĆ JE
W KOSCIELE

