Warsztat

Certyfikowany kursAction Learning

Warszawa, 26-27 września

• Nauka prowadzenia sesji Action Learningu
• Rozwiązanie problemów: indywidualnych, zespołowych, organizacyjnych
• Wzrost współpracy i zrozumienia w zespole, organizacji
• Budowa zespołu
• Budowa w organizacji klimatu do rozwoju i wzajemnego uczenia się
• Rozwój umiejętności przywódczych
Zgłoś swój udział już dziś!
 530 755 339

 ewa.rokicka@bmspolska.pl

TRENER
Krzysztof Stefaniak
Krzysztof zdobywał doświadczenie za zakresu prowadzenia sesji Acion Learningu pracując
w międzynarodowych korporacjach oraz polskich przedsiębiorstwach takich jak Telewizja
Polska, Ministerstwo Pracy, Asseco Poland, Nestle, Tele 5, Macrosoft. Od 2006 pracuje jako
trener oraz konsultant współpracując z takimi klientami jak PwC Polska, PKN Orlen,
Ministerstwo Finansów, Samsung, Bridgestone, Dachser, Inditex.
Pierwsze warsztaty szkoleniowe prowadzone przez niego odbyły się w 1994 i od tego
czasu Krzysztof rozwijał swoje umiejętności w pracy szkoleniowej i konsultingowej z kadrą
kierowniczą wysokiego szczebla zarządzania.
Podczas swojej kariery zawodowej jako Dyrektor Personalny przeprowadził wiele
warsztatów coachingowych, Action Learningu oraz facylitacji z menedżerami wszystkich
szczebli zarządzania.
Krzysztofa ważnym autem jest wiedza i doskonałe rozumienie funkcjonowania korporacji
oraz istniejących w niej procesów komunikacyjnych.

BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
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WARSZTAT
Action Learning
Action Learning to warsztat polegająca na facylitowanym poszukiwaniu rozwiązań
problemów. Taka metoda jest stosowana z powodzeniem w firmach na całym świecie.
ActionLearning skupia się na problemie, tj. na ważnej i pilnej kwestii wymagającej
rozwiązania wzakresie zarządzania, budowy zespołu, przywództwa czy też innych
ważnych dla uczestników kwestii zawodowych.
Stosowane w trakcie warsztatu Action Learning techniki zwiększają zrozumienie problemu, umożliwiają zmianę perspektywy, a także wnoszą przejrzystość do omawianych
kwestii. Poza tym metodologia Action Learning sprawia, że grupa, która pracuje wspólnie
nad rozwiązaniem danego problemu osiąga wyższy poziom współpracy i zaangażowania
oraz ma poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadania.
Action Learning to również rozwój kompetencji przywódczych, m.in. poprzez identyfikację
i komunikację kompetencji przywódczej, nad którą każdy członek grupy chce pracować
podczas sesji oraz ocenę jej rozwoju na koniec sesji.
Dla kogo?
Program przeznaczony jest do menedżerów i pracowników z wszystkich poziomów
organizacji
Metodologia
• Realny problem, który wymaga rozwiązania
• Zespół ludzi zainteresowanych rozwiązaniem problemu
• Poszukiwanie rozwiązania
• Stawianie pytań i refleksje, które pomagają w rozwoju kompetencji menedżera
• Plan działania
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Robert Walczyński, Multimedia Polska S.A.
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„Warsztat „Systemy Motywacyjne w Call/Contact Center” zorganizowany przez
Business Media Solutions Sp. z o.o. był przygotowany i prowadzony bardzo
profesjonalnie.Poruszone zagadnienia przedstawiły tematykę w wielu ujęciach,
prelegenci (praktycy) w wyczerpujący sposób prowadzili panele, dzieląc się swoim
doświadczeniem przekazali cenne wskazówki. Dodatkowo warsztaty stwarzają
okazję do nawiązania wielu kontaktów biznesowych, jak również wymiany
doświadczeń. Każdemu polecam.
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PROGRAM
Dzień I
Struktura
• Zapoznanie uczestników z metodologią Action Learningu i strukturą sesji. Warsztat jest tak
zaprojektowany aby połączyć zdobywanie wiedzy przez uczestników z zakresu Action Learningu
jednocześnie rozwijając swoje kompetencje które będą tematem sesji.
Realny problem, który wymaga rozwiązania.
• Uczestnicy dowiadują się na jakie elementy należy zwrócić uwagę,
• Jak dopytać się osoby zgłaszającej problem tak aby dyskusja przebiegała po maksymalnym
zrozumieniu sytuacjiosoby zgłaszającej problem.
Poszukiwanie rozwiązania
• Zwracamy uwagę na rolę osoby facylitującej na jej energię, sposób zadawania pytań i emocje.
• Stworzenie bezpiecznej atmosfery w grupie.
• Umiejętności prowadzenia procesu „Burzy mózgów”.
Dzień II
Stawianie pytań i refleksje, które pomagają w rozwoju kompetencji menedżera
W tej fazie uczestnicy dowiadują się i nabywają umiejętności związanych z zadawaniem
pytań odkrywających. Ta część procesu jest zbliżona do sesji coachingowych. Osoba
zgłaszająca problem poprzez zadawanie pytań przez facylitatora i grupę wybiera najlepsze dla
siebie rozwiązanie.
Poszukiwanie rozwiązania
W tej części osoba zgłaszająca problem tworzy plan działania. Uczestnicy ćwiczą w jaki
sposób doprowadzić do powstania skutecznego planu działania i co zrobić aby maksymalnie
zmotywować do jego realizacji.
Po każdej zakończonej sesji trener wraz z uczestnikami udziela informacji zwrotnej osobie
prowadzącej.

„Udział w spotkaniu okazał się niezwykle ciekawym doświadczeniem – bardzo miło móc w jednym
miejscu spotkać praktyków, którzy z pasją są w stanie podzielić się rozwiązaniami zastosowanymi w ich
Contact Center, podzielić się odpowiedziami na trudne pytania, jednocześnie pozostawiając pole do
merytorycznej dyskusji zarówno w czasie wystąpienia, jak i w kuluarach. Uważam, że jest to wydarzenie,
w którym każdy, niezależnie od długości swojego stażu i posiadanego doświadczenia, znajdzie wiele
interesujących tematów i inspiracji. Z chęcią wezmę udział w kolejnej edycji”.
Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK

