“

Inwestowanie
w wiedzę zawsze

przynosi największe zyski.
						- Benjamin Franklin

Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza
się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez całe życie ma
olbrzymie możliwości zmiany swoich zachowań, sposobu funkcjonowania
w różnych sytuacjach oraz poszerzania wiedzy. Może się rozwijać
z korzyścią dla siebie, jak i firmy, w której pracuje. Uczenie się to nie tylko
nabywanie nowych umiejętności, to również zmiana postaw.
W naturę ludzką niejako wpisana jest ciągła potrzeba uczenia się,
rozwijania swoich umiejętności, wyznaczania i osiągania nowych celów.
Żyjemy dzisiaj w takim świecie, gdzie tak jak nigdy w historii o sukcesie
decyduje ciągły rozwój i ciągłe doskonalenie się. Mówiąc “doskonalenie
się” mamy na myśli podnoszenie swoich kwalifikacji lub nabywanie
nowych umiejętności w każdej możliwej dziedzinie.
W naszym kompendium przedstawimy najciekawsze studia i szkolenia,
najlepsze programy MBA w Polsce i zalety szkoleń językowych.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi możliwościami i trendami
w tej dziedzinie.
Iwona Polok
Redaktor Naczelna
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Rola eventów biznesowych
w rozwoju kadry menedżerskiej

-

------------------------------------------------------------Eventy biznesowe są ważnym elementem w rozwoju każdego menedżera. Ich rola jest wręcz trudna
do przecenienia. Pozwalają na poszerzanie kompetencji, zdobywanie umiejętności i nawiązywanie

bezcennych kontaktów.
-------------------------------------------------------------

czynników. Liczy się doświadczenie zdobyte w pracy,
świadomość wymagań związanych z pełnieniem roli
w firmie, łatwość nawiązywania i utrzymywania
kontaktów oraz swoboda w zarządzaniu zespołem.
Nie ma zgody odnośnie dobrego zestawu umiejętności
dla managera. Nie można zakładać, że manager wie już
wszystko. To jak dać komuś bez prawa jazdy kluczyki
i powiedzieć “jedź!” – podkreśla Victor Lipman,
felietonista Forbes, przez 25 lat manager ds.
komunikacji i marketingu w największych firmach
ubezpieczeniowych. Regularnie trenowany i dobrze
opłacany manager chętniej zostanie w firmie.

Biznes to ludzie, nie
firmy – o tym wie każdy
dobry menedżer
Kongresy, konferencje czy Fora są doskonałymi
przykładami na to, jak nawiązywanie kontaktów
i wymiana doświadczeń są ważne i przydatne. To podczas
takich wydarzeń spotykają się bowiem eksperci
i praktycy. Zapewnia to wiedzę, której nie dadzą najlepsze
nawet studia czy kursy.

--------------------------------------------------------

Na efektywność edukacji menedżera wpływa wiele

Eventy dają menedżerom możliwość wymiany
wzajemnych doświadczeń oraz nabywania nowych
kompetencji. Uzyskana w ten sposób wiedza jest
bezcenna z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa –
mówi Marcin Wojciechowski – przedsiębiorca, designer,
strateg; członek zarządu oraz Creative Director
w Innowacyjnej Grupie Marketingowej Aveex.
Informacja staje się wiedzą, dopiero gdy osadzimy ją
we właściwym kontekście, czasem gdy wzbogacimy
o przykład udanego działania z tym związanego –
podkreśla Thomas Reby, światowy lider w dziedzinie
zarządzania wiedzą, z praktycznym doświadczeniem
w dużych organizacjach m.in. Dell i eBay.
W eventach biorą też często udział goście specjalni,
którzy pozwalają spojrzeć na pewne problemy,
zagadnienia z nieco innej perspektywy. Podczas np.
wiosennej edycji Kongresu Kadry byli to Krystyna Janda
przy prof. Jerzy Bralczyk. A wcześniej m.in. podróżnik
Marek Kamiński czy himalaista Piotr Pustelnik.
Menadżer – paradoksalnie – mimo że nie jest panem
życia i zdrowia ludzi, a tylko ich karier zawodowych,
statusu materialnego, prestiżu i wiarygodności – to
jednak według mnie ma bardziej skomplikowane zadanie
niż himalaista – stwierdził Piotr Pustelnik i prawie każdy
menedżer się
z nim zgodzi.

-

------------------------------Eventy biznesowe to świetna okazja dla kadry
menedżerskiej do nawiązywania nowych,
atrakcyjnych kontaktów, jak i prowadzenia
nieformalnych rozmów – nawet na wysokim
szczeblu.
------------------------------W zależności od tematyki i celu, event pozwala
zgromadzić w jednym miejscu wiele wpływowych
osób, a bezpośredni kontakt z uczestnikami sprzyja
pełnemu przekazaniu wszystkich najważniejszych
informacji - zaznacza Marcin Wojciechowski. - Umożliwia
też dodatkowo wykorzystanie technik marketingu
sensorycznego, czyli zadziałanie na zmysły zaproszonych
gości, np. poprzez smak, zapach, słuch, dotyk lub
wyjątkowo atrakcyjną multimedialną prezentację. Dzięki
temu, eventy mogą przyczynić się, np. do poprawy
wyników przedsiębiorstwa.

Jak nie szef, to kto?
Dlaczego w takich wydarzeniach powinni brać udział
także menedżerowie najwyższego szczebla? Na to
pytanie warto odpowiedzieć pytaniem Ricka Darci,
konsultanta HR, szefa Darci & Associates: - Jeśli nie warto
wysłać najważniejszego człowieka w firmie, to warto
kogokolwiek?
Wszyscy menedżerowie otrzymują liczne zaproszenia na
eventy biznesowe. Im wyżej jest się w hierarchii firmy
i w im bardziej konkurencyjnej branży się pracuje, tym
pojawia się ich więcej. Czy warto na nie chodzić? – pyta
retorycznie Agnieszka Schubert, Business Development
Manager, HRK SA. - Udział w spotkaniach o charakterze
branżowym pozwala na poznanie nowości i trendów

-------------------------------------------------------------------------------

Nieformalne rozmowy na
wysokim szczeblu

główne korzyści

z udziału w eventach
n Kontakty – zwykle przedsiębiorcy obracają
się w swojej własnej zamkniętej grupie osób

o podobnym doświadczeniu. Uczestnictwo
w

eventach

daje

okazję

do

spotkania

menedżerów, których doświadczenie dotyczy
innych dziedzin niż core naszego biznesu.

n Wymiana doświadczeń – spotkania biznesowe
dają możliwość rozmowy z menedżerami, którzy
są bardziej doświadczeni od nas lub mierzyli się

już z problemami przed, którymi staje nasza
firma.

n Szkolenia – nie bez znaczenia przy wyborze
eventu biznesowego są ciekawe szkolenia

i warsztaty dają one możliwość zdobycia

potrzebnej wiedzy oraz okazji do sprawdzenia
jej w pratyce.

n Prezentacja własnej firmy – na spotkaniach
biznesowych podczas rozmów, nawiązywania

kontaktów lub podczas sesji panelowych mam
możliwość przedstawić naszą firmę mówiąc na

przykład o naszych własnych doświadczeniach
podczas dyskusji. Oczywiście okazja do zawarcia

kontraktu może pojawić się również podczas
rozmów w przerwach między wykładami.

w danym sektorze. Dzięki temu menedżer może na
bieżąco uwzględniać w pracy nowe technologie czy
rozwiązania organizacyjne. Warto uczestniczyć też
w spotkaniach poświęconych zagadnieniom bardziej
ogólnym, na przykład budowaniu własnej kariery, dzięki
którym można świadomie kształtować swoja ścieżkę
zawodową. Są to także wspaniałe miejsca do wymiany
doświadczeń i nawiązania merytorycznej współpracy

pracujących w obszarze danego zagadnienia czy danej
branży. W procesach rekrutacyjnych często bierze się
pod uwagę sieć kontaktów kandydata i partnerów,
z jakimi współpracował.

Swoboda w relacjach
biznesowych
Eventy są świetną okazją do ćwiczenia kompetencji
społecznych: empatii, komunikacji werbalnej
i niewerbalnej (nawet przez słuchanie czy obserwację
innych). Pozwalają na wypracowanie swobody
w relacjach biznesowych, również z osobami na dużo
wyższym szczeblu kariery.
W naszych projektach Assessment Center badających
umiejętności miękkie kandydatów widać, którzy
uczestnicy charakteryzują się obyciem biznesowym
i wysokim poziomem kwalifikacji interpersonalnych.
Takie umiejętności są niezbędne do pracy na wysokich
o charakterze międzynarodowym służą także
doskonaleniu znajomości języków obcych na gruncie
biznesowym – dodaje Agnieszka Schubert.

Wiedza, która się
przydaje w rozwoju firm
Rola eventów w edukowaniu polskich menedżerów,
rozwijaniu firm jest doceniana także poza biznesem.
Mówił o tym obecny europoseł Michał Boni podczas
Kongresu Kadr: - Najbliższe lata będą pokazywały czy
wykorzystując rozwiązania innowacyjne, zmieniając firmy
w stronę innowacyjności, będziemy umieli namówić
i zachęcić pracowników, by byli głodni innowacyjności.
To jest nam wszystkim, dla polskiego rozwoju potrzebne.
Trzymam kciuki za kolejne Kongresy Kadry.
Należy jednak pamiętać o jednej podstawowej sprawie,
którą najlepiej wyrażają słowa Briana Tracy, guru
w dziedzinie rozwoju osobistego i psychologii sukcesu,
który był gościem Kongresu Sprzedaż:

--------------------------------------

Wszystkie sukcesy w życiu osiągamy dzięki kończeniu zadań.
Sukces nie bierze się z kupienia książki, a z przeczytania jej
i zastosowania się do porad w niej zawartych.
---------------------------------------------

stanowiskach menedżerskich. W przypadku spotkań

-----------------------------------

– zaproszenia zwykle adresowane są do kierowników

Grzegorz Popławki

redaktor naczelny portalu nf.pl
Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna

---------------------------------------------------------------------

swego nie znacie!
Cudze chwalicie,

Warto zorganizować konferencję i wyjazd
integracyjny w Polsce

miejsca, nowych ludzi, nowe możliwości. Podróż
inspiruje. Miasto, region zachęca, by więcej się o nim
dowiedzieć, zaczerpnąć z jego zasobów, poddać się jego
urokowi. Tak rodzą się nowe pomysły, otwierają szerokie
perspektywy.
Polska posiada wyjątkowe w skali Europy bogactwo
przyrody, różnorodność krajobrazową i możliwość
dotarcia do miejsc nie opisanych przez przewodniki,
do których jeszcze nie pielgrzymują tysiące turystów.
Warto o tym pamiętać przygotowując wyjazd dla
firmy. Warto zainwestować trochę czasu w znalezienie
ciekawego miejsca, zachęcić uczestników do przyjazdu
w miejsce, które zapewnia wyjątkowe atrakcje. Lepiej
zamienić ściankę wspinaczkową z hotelowego ogrodu
na prawdziwe skałki, imprezę z kapelą góralską
zorganizować w karczmie krytej strzechą, a miejsce na
organizację szkolenia z rozwoju osobistego
z zakorkowanego centrum miasta przenieść na mazurską
wyspę. Polska ze swoją różnorodnością doskonale się do
tego nadaje.

Biznesowy Przewodnik Turystyczny –
to e-przewodnik po najciekawszych regionach
i luksusowych hotelach w Polsce. Chcemy
zaprezentować możliwości zorganizowania wyjazdu
biznesowego i spędzenia wypoczynku w Polsce,
promować krajowe hotele i regiony, które skutecznie

----------------------------------------------------------

Podróż to zawsze otwieranie się na nowość – nowe

konkurują z zagranicznymi atrakcjami. Pałace i zamki,
fascynujące pięknem hotele i rezydencje to wyjątkowe
miejsca, jedyne w swoim rodzaju, które trzeba poznać.

- BIZNESOWY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

MBA

inwestycja długoterminowa, ale opłacalna
z najbardziej zaawansowanych i prestiżowych studiów
w dziedzinie zarządzania. Podjęcie studiów MBA wiąże
się ze sporymi nakładami zarówno finansowymi jak też
czasu i energii. Czy w związku z tym inwestycja w MBA
jest opłacalna? Czy w dzisiejszych czasach można liczyć
na szybki zwrot z inwestycji?
Studia MBA to nie mała inwestycja, wahająca się
w Polsce wokół 32 tys. złotych. Najbardziej prestiżowe
studia w naszym kraju kosztują ok. 60 – 80 tys.
złotych. Zagraniczne studia to jeszcze wyższe koszty
rozpoczynające się od ok. 120 tys. złotych a kończące
się na ok. 500-600 tys. złotych. Ponadto nie są to łatwe
studia. Rozpoczynając studia należy liczyć się z dużym
obciążeniem związanym z nauką, przygotowywaniem
projektów i prac zaliczeniowych. Trzeba też zapomnieć
o wolnych weekendach przez okres trwania studiów.
Co jest więc takiego niezwykłego w studiach MBA, że
każdego roku pomimo wysokich wymagań i kosztów
przyciągają one liczne grupy studentów?

Praktyka i Standard
Studia MBA powstały na początku ubiegłego stulecia
w USA. Ideą, która od początku przyświecała tym
studiom, było nastawienie na praktyczny charakter
studiów. Co to znaczy? Oznacza to dążenie do
przekazania uczestnikom studiów MBA pewnego
zestawu wiedzy i narzędzi, które pozwolą im całościowo
zrozumieć zasady działania organizacji w sposób
praktyczny. To całościowe podejście do zarządzania jest

-----------------------------------------------------------------

Studia Master of Business Administration to jedne

jedną z cech wyróżniających te studia spośród innych
studiów prowadzonych na uniwersytetach. Wiedza
przekazywana w czasie zajęć jest bardzo praktyczna,
zwykle oparta o analizy rzeczywistych przypadków oraz
doświadczeń uczestników. Często podczas rozmów ze
studentami i absolwentami programów MBA spotkać
można opinię, że mogli oni wykorzystać zdobytą na
zajęciach wiedzę od razu w swojej pracy zawodowej.
Konsekwentne wdrażaniu takiego modelu nauczania
przez kolejne uczelnie, które oferowały studia MBA,
spowodowało, że powstał pewien standard wiedzy,
którym legitymuje się absolwent studiów MBA. Analizując
programy rożnych studiów MBA bardzo łatwo można
zauważyć liczne podobieństwa. Najbardziej widoczne
będą one w blokowym schemacie studiów i obszarach
wiedzy poszczególnych przedmiotów (modułów).

--------------------------------Standard MBA jest ważny, gdyż on wyznacza
później pozycję absolwenta na rynku pracy.
Innymi słowy mówiąc, potencjalny pracodawca,
zatrudniając absolwenta MBA wie, oczywiście w
pewnym zakresie, czego może spodziewać się po
takim pracowniku.

---------------------------------

Starannie dobrani
uczestnicy

Studia MBA to zawodowe studia z zakresu zarządzania,
przeznaczone dla osób, które w zakresie swoich
obowiązków zajmują się zarządzaniem i pełnią funkcje

czeniem zawodowym, które pragną rozszerzyć swoją
wiedzę z zakresu zarządzania. Sito rekrutacyjne
renomowanych programów MBA jest bardzo gęste
i dostają się najlepsi, pasujący do profilu danego
programu. Co więcej, same programy odrzucają osoby,
które nie spełniają wymagań, dbając o jakość programu.
Dlaczego jest to tak ważne? Często grupa uczestników
MBA na danym roku to zbiór osób pochodzących
z różnych krajów, branż, firm, obszarów działalności
firmy. Cechą wspólną tych osób jest jednak to, że
znajdują się one na podobnym etapie swojej kariery,
mają podobną wiedzę w punkcie startu programu oraz
cechują się wysokim potencjałem rozwoju oraz chęci
samodoskonalenia. Aby w pełni skorzystać
z efektu synergii, jaki dają studia MBA, należy
maksymalnie wpasować się w tą grupę. Osobom z
niewystarczającym doświadczeniem lub za niskim
stanowiskiem, trudno będzie zrozumieć problemy, na

-------------------------------------

kierownicze. To również studia dla osób z doświad-

temat których prowadzone będą dyskusje. Z drugiej
strony osoby piastujące zbyt wysokie stanowiska będą
niedowartościowane poziomem dyskusji.

Koszty
Uzyskanie dyplomu MBA nie jest łatwą sprawą i wymaga
wielu poświęceń. Wiążą się też z tym niemałe wydatki.
Koszty uczestnictwa w studiach MBA w Polsce wahają
się od ok. 5 tys. do 120 tys. złotych. Przeciętnie jest to
kwota 32 tys. złotych. W Polsce można studiować na 57
programach w 13 miastach w Polsce. Koszty studiów
MBA za granicą zaczynają się od ok. 120-150 tys. PLN,
a za najbardziej renomowane studiach zagraniczne
należy zapłacić nawet ok 400-500 tys. złotych. W
przypadku podjęcia studiów zagranicznych oraz pracy
i mieszkania w Polsce należy przyjmuje się model tzw.
„fly-in” polegający na tym, że przylatuje się raz na miesiąc
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koszty przelotów i zakwaterowania. Orientacyjnie te
dodatkowe koszty mogą wahać się w okolicach 25-40
tys. złotych.

--------------------------------Pomimo wysokich barier rozpoczęcia studiów MBA
– wysokie wymagania oraz koszty studiów – opłaca
się podjąć te studia.

---------------------------------

Zwrot z inwestycji
Pomijając oczywisty fakt rozwoju osobistego oraz
poszerzenia wiedzy najczęściej absolwenci studiów
MBA mogą liczyć na awans lub poszerzenie zakresu
obowiązków ,a to często wiąże się ze wzrostem
wynagrodzenia. Pomimo tego, że czasu spektakularnych

-------------------------------------

na kilkudniowy zjazd. W tym wypadku należy doliczyć

– kilkuset procentowych - podwyżek wynagrodzenia
po ukończeniu studiów MBA już się skończyły to nadal
absolwenci MBA mogą liczyć na zarobki powyżej średniej
nawet na tym samym szczeblu. Oczywiście poza dużo
większymi możliwościami zdobycia nowej pracy i szansą
na wyższe zarobki zagranicą, zagraniczne programy
MBA oferują też rozmaite możliwości
poszukiwania nowej pracy głównie
przez utrzymywanie prężnej
i aktywnej sieci absolwentów.
Wszystkie te elementy nie zmieniają
faktu, że pełny zwrot z inwestycji
w studia MBA może nastąpić dopiero
po kilku latach od ukończenia
studiów.

Jakub Leszczyński

twórca i redaktor naczelny
MBA Portal
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WYWIAD
Tomasz Czapla
prof. nadzw. dr hab.

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

elastyczny, międzynarodowy – to tylko kilka określeń
współczesnego rynku pracy, które wpływają na
zachowania poruszających się po nim pracowników.
W świetle ostatnich danych, absolwenci nawet
najlepszych uczelni nie mają gwarancji pracy

w wymarzonym zawodzie. Kto powinien studiować na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego?
Czy takie studia są dla wszystkich?
Prof. Tomasz Czapla: Na Wydziale Zarządzania
podejmujemy starania by oferta edukacyjna była jak
najlepiej i jak najaktualniej dopasowana do rynku pracy
by unikać sytuacji gdzie na dzień dobry produkujemy
bezrobotnych w zawodach, których nikt nie chce.
Przykładowo na I stopniu studiów odchodzimy od często
stosowanego sloganu, że kształcimy menedżerów – nie,
na I stopniu studiów kształcimy osoby gotowe do pracy
jako (potencjalni) specjaliści, którzy w rozwiązywaniu
codziennych problemów firmy potrafią posługiwać się
narzędziami. To daje elastyczność i to pozwala adoptować
się absolwentom do zmieniających się warunków na
rynku pracy. Podczas częstych spotkań z praktykami,
które się odbywają na Wydziale, podkreślają oni, że
nie do końca oczekują osoby gotowej, wyposażonej
w głęboką wiedzę zawodową (ten obszar na bieżąco
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Iwona Polok: Dynamiczny, zmienny, otwarty,

pracownicy uaktualniają w ramach wykonywania
obowiązków). Poszukują osoby potrafiącej obiektywnie
spojrzeć na zadanie, która potrafi w oparciu o fakty
i dane (a nie w ramach wszędzie nas otaczającego „moim
zdaniem”) dobrać właściwe narzędzia i sformułować
rozwiązanie. Jeśli chodzi o II stopień to w znacznie
większym stopniu ukierunkowany jest on na
przygotowywanie kandydatów do pełnienia roli
menedżera. W takim ujęciu studia na WZ UŁ są dla
każdego, kto chce nabyć takich umiejętności i gotów jest
rozpocząć z nami ścieżkę kariery zawodowej.

IP : Często zarzuca się polskim uczelniom, że kształcą
teoretycznie, bez odpowiedniego przygotowania
praktycznego. Dlaczego Wydział Zarządzania jest
innowacyjny i czym różni się od innych uczelni?
Prof. Tomasz Czapla: Przede wszystkim śmiało
korzystamy z praktyków zapraszając ich do prowadzenia
zajęć. W efekcie często udaje nam się doprowadzać do
sytuacji kiedy student może zobaczyć jak to działa
w praktyce, a nie jak powinno to działać. Kontakt
z praktykami biznesu daje też studentom szanse na
poznanie ścieżek rozwoju zawodowego różnych osób

Kładziemy na Wydziale duży nacisk na praktyczne formy
zaliczenia przedmiotów. Bardzo dobrym przykładem
może tu być pokaz mody w ramach projektu Art
Management Day od początku do końca zorganizowany
przez studentów czy cyklicznie organizowana przez
studentów konferencja Jungle Web. Innym przykładem
są badania prowadzone przez studentów w firmach,
wówczas elementem zaliczenia jest prezentacja ich
wyników przed zarządami firm.

IP : Jak Pana doświadczenia zawodowe – mam tu na
myśli wiele projektów szkoleniowych i doradczych
dla największych firm w Polsce – wpływają na
program studiów? Jak powinny wyglądać studia we
współczesnym świecie dla przyszłych i obecnych
managerów, aby nieść prawdziwą wiedzę i wartość
dodaną? Czy studia w ogóle mogą ukształtować
dobrego managera?
Prof. Tomasz Czapla: Uważam, że na takim wydziale
jak Wydział Zarządzania kontakt z praktyką powinien
być jednym z warunków koniecznych do efektywnego
prowadzenia zajęć. Możliwość odniesienia się do
własnych doświadczeń praktycznych pozwala lepiej
przekazać wiedzę teoretyczną by była ona użyteczna
i porządkowała świat biznesu, a nie tworzyła swój
własny czasem sztuczny i oderwany od realiów świat.
Co do kształtowania menedżerów, to tak jak to zostało
powiedziane wcześniej nie do końca o to chodzi, to raczej
nadużywany slogan. My staramy się kształcić dobrych
kandydatów, którzy będą mogli efektywnie wpisywać
się w działania firm i poprzez własną pracę i zdobywając
doświadczenie stawać się menedżerami.
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i szukania w tych ścieżkach inspiracji dla siebie.

IP : Przedstawiciele branży kreatywnej wciąż
rzadko podejmują decyzję o kontynuowaniu nauki.
A przecież, tylko wspierana doświadczeniem
zawodowym kreatywność pozwala na tworzenie
nieszablonowych, a zarazem skutecznych rozwiązań.
Czy jednak sama pomysłowość, bez podbudowy
z wiedzy o budowaniu strategii i zarządzania, może
być kluczem do sukcesu?
Prof. Tomasz Czapla: Wielu absolwentów, w tym także
wiele moich koleżanek i kolegów, z którymi studiowałem,
po kilku latach mówi, że dopiero teraz w realiach
codziennych zadań i różnych sytuacji biznesowych,
zrozumieli, czego byli uczeni i że było to użyteczne,
a niektórzy decydują się na powrót (np. na studia
podyplomowe), by z większą świadomością uzupełnić
i uaktualnić wiedzę. Można też jeszcze odwołać się
do powiedzenia, które mówi, że nie ma nic bardziej
praktycznego niż dobra teoria.

IP : W drodze do ekstraklasy trzeba być
niekonwencjonalnym. Wielu managerów mówi
także, że bez ryzyka nie można liczyć na wygraną.
Co w świetle Pana doświadczeń doradziłby Pan
managerom, którzy odpowiadają za strategie swoich
firm? Czy budowania strategii można się nauczyć?
Prof. Tomasz Czapa: Do podejmowania ryzyka można
jeszcze dorzucić łut szczęścia, jaki w biznesie trzeba
mieć. Ale odpowiedź brzmi : tak, można nauczyć
się zarządzania strategicznego, to zestaw zasad
postępowania i narzędzi analizy. Czy to oznacza, że każdy
kto je zna, opracuje i wdroży wygrywająca strategię? To
już zależy od bardzo wielu czynników.

powinien łączyć wiele umiejętności i kompetencji:
od zarządzania budżetem, poprzez pozyskiwanie
klientów, aż do kwalifikacji interpersonalnych. Jak
zachęciłby Pan przedsiębiorców do dalszej edukacji?
Prof. Tomasz Czapla: Zwłaszcza przedsiębiorcy na
początkowym etapie działania firmy skupieni są przede
wszystkim na działaniu – jest to naturalne, wiele się
dzieje, wiele trudności trzeba pokonywać na wiele
zdarzeń reagować. Lecz jeśli uda się przetrwać i rozwinąć
firmę, często pojawia się (powinna pojawić się) refleksja,
że potrzebny jest sposób i metoda działania. A tego
właśnie dotyczy edukacja menedżerska. Jak zarządzać
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IP : Przedsiębiorca to też manager. Właściciel firmy

firmą by jej rozwój był wynikiem świadomych i celowych
decyzji, a nie jedynie zbiegu okoliczności lub ciągłych
interwencji szefa.

Dziękuję za rozmowę !

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
Wykładowca, konsultant, trener.
Specjalizuje się w realizacji projektów
doradczych w obszarze zarządzania
zasobami ludzkimi organizacji oraz
zarządzania strategicznego.

--------------------------------------------------------------------42 635 48 12
karolinapiejak@uni.lodz.pl

Potrzebujesz profesjonalnie wykonanych
badań, analiz, ekspertyz i opinii
na potrzeby swojej działalności ?
•Masz oferty skierowane do studentów ?
•Poszukujesz praktykantów bądź pracowników ?
•Chcesz zwiększyć swoje kompetencje poprzez szkolenia,
warsztaty, kursy dokształcające, studia podyplomowe ?

Wydział
zarządzania

UniWersytetU łódzkiego

Twój doświadCzony i koMPeTenTny ParTner w biznesie !
Wydział zarządzania Uł • ul. j. Matejki 22/26, 90-237 Łódź • tel.: 42 635 50 51, fax: 42 635 53 06 • www.wz.uni.lodz.pl
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Programów MBA. Jest to unikalne na rynku zestawienie

programów dostępnych na rynku edukacyjnym w Polsce.
Prezentowane w bazie profile programów MBA są
aktualizowane raz do roku, w okresie marzec-kwiecień.
Na podstawie danych zebranych w procesie aktualizacji
przygotowujemy coroczny raport Rynek MBA w Polsce.
Ogólnopolska Baza Programów MBA (OBPMBA) jest
jednym z głównych elementów MBA Portal – platformy

--------------------

Od 2007 roku MBA Portal prowadzi Ogólnopolską Bazę

wiedzy o studiach MBA w Polsce. Baza powstaje
w oparciu o dane przekazane przez organizatorów
studiów MBA w formie ankiet aktualizacji danych. Dane
z ankiet są analizowane zgodnie z metodologią MBA
Portal a następnie wprowadzane do OBPMBA.
W 2014 roku badanie zostało przeprowadzone w dniach
05 marca – 11 kwietnia. W tym okresie wysłaliśmy
ankiety do 52 programów MBA, które do dnia
rozpoczęcia aktualizacji były aktywne w Ogólnopolskiej
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Wykres 1: liczba programów MBA w danym mieście

kwestionariuszy. Na podstawie danych przekazanych
w formularzach dokonaliśmy aktualizacji danych
programów oraz przeprowadziliśmy analizę zmian na
rynku MBA. Jak wynika z analizy, rynek MBA w Polsce
nie zmienił się w ciągu ubiegłego roku z punktu widzenia
ilości oferowanych programów.

Dynamika zmian
na rynku
Osoby chętne do podjęcia studiów MBA w Polsce mają
do dyspozycji 52 programy (tyle samo co w 2013 roku).
W ciągu ostatniego roku na polskim rynku MBA pojawiły
się 3 nowe programy MBA i jednocześnie 3 zostały
zamknięte lub zawieszone. Wśród nowych programów

----------------------------------

Bazie Programów MBA. Otrzymaliśmy 49 wypełnionych

2 z nich powstały we Wrocławiu i 1 program w Toruniu.
Od ostatniego badania ilość miast, w których można
studiować MBA, nie zmieniła się. Nie zmieniły się też
miasta, w których można studiować MBA.
Najwięcej programów jest oferowanych w Warszawie,
Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Szczecinie. Studiować
MBA można w 13 miastach w Polsce. Najpopularniejsze
studia to programy typu Executive MBA (bez zmian
w stosunku do 2013 roku), prowadzone w języku
polskim i angielskim, trwające 4 semestry.

Koszty studiów MBA
Studia MBA to jedne z najbardziej zaawansowanych
programów studiów dostępnych na rynku edukacyjnym.
Z tego powodu należą one też do jednych z najdroższych

Postaw na dyplom,
który naprawdę liczy się na rynku pracy.
Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne i podyplomowe

(ok. 2% więcej w stosunku do 2013 roku). Najdroższy
program w Polsce to wydatek rzędu 120 000 zł,
najtańszy - 7400 zł. Najniższą ceną programu
w zestawieniu jest kwota 4300 zł, ale dotyczy ona kursu
typu MBA, który trwa zaledwie kilka tygodni
i nie jest pełnym programem MBA. Biorąc pod uwagę
tylko średnią kosztów studiów MBA, można powiedzieć,
że ceny wzrosły o ok. 2%. Najdroższe programy
w OBPMBA są studiami prowadzonymi całkowicie
w języku angielskim, gdzie część programu odbywa
się podczas zagranicznego wyjazdu. Tańsze są
dwu semestralne programy praktycznie całkowicie
prowadzone w języku polskim przez polskich
wykładowców bez udziału zagranicznych uczelni.
Jednakże najtańsze są kilkutygodniowe kursy typu MBA.
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studiów. Średni koszt MBA w Polsce to ok. 31 850 zł

nowe

zlikwidowane
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zwiększenie

Wykres 2: zmiany w kosztach programów MBA w Polsce
między 2012 a 2013 rokiem
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Pomyśl
o swojej
karierze.

wybierz studia PodyPlomowe na wydziale zarządzania uŁ.
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Finanse i Strategie Spółek
Marketingowe Zarządzanie Firmą
Marketing Międzynarodowy
Menedżer Sportu
Ocena Potencjału Rynkowego Prac Badawczych
Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe
Rachunkowość Zarządcza i Controlling
Rachunkowość według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej
• Studia Podyplomowe dla Sędziów
z Zakresu Finansów i Ekonomii
• Systemy Zarządzania Jakością wg Norm ISO
Serii 9000 – Specjalizacja: Menedżer Jakości
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Zarządzanie Instytucjami Publicznymi
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie w Jednostkach Samorządu
Terytorialnego
Zarządzanie Wartością i Wycena Przedsiębiorstwa
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Polsko-Francuski Program Studiów
w zakresie zarządzania typu MBA
Polsko-Amerykański Program Studiów
Executive MBA
Komercjalizacja Nauki i Technologii
Audyt wewnętrzny, rachunkowość
i kontrola zarządcza

DOWIEDZ SIę WIęCEJ: www.PodyPlomowe.wz.uni.lodz.Pl

Najwięcej programów MBA (18) jest dostępnych
w Warszawie. Są to też programy droższe od tych
prowadzonych przez uczelnie poza Warszawą. Średnia
kosztów dla warszawskich programów jest o ponad
6 500 zł wyższa od średniej krajowej. Warto zauważyć,
że różnica w średniej cenie programów z Warszawy
w stosunku do średniej krajowej zmniejszyła się
w stosunku do ubiegłego roku. W Warszawie
7 programów ma koszty wyższe od średniej krajowej.
We Wrocławiu średnie koszty studiów MBA są zbliżone
do średniej krajowej i na 8 programów tylko 2 programy
są droższe od średniej. W Poznaniu oferowanych jest
6 programów, których cena jest niższa od średniej
krajowej o ok. 5 tysięcy. Wśród poznańskich MBA
3 programy mają cenę wyższą niż średnia dla miasta
i średnia krajowa. W Krakowie średnia cena studiów
MBA jest praktycznie taka sama ja średnia krajowa,
3 z programów są droższe od średniej. Najtańszy
oferowany kurs typu MBA jest prowadzony w Łodzi.

A co po studiach MBA?
Tutaj z pomocą przychodzą stowarzyszenia oraz kluby
absolwentów MBA. Ponad połowa polskich studiów
MBA (31 programy) oferuje uczestnictwo w zorganizo-

--------------------------------Studia MBA to niewątpliwy prestiż, wiedza,
przepustka do kolejnych szczebli kariery, ale także
nowe znajomości, które warto podtrzymywać
i umacniać w przyszłości.

--------------------------------wanych formach zrzeszania absolwentów. Duża część
z nich działa aktywnie poprzez organizację spotkań i
seminariów, dzięki którym absolwenci nie tylko mogą

--------------------------------------------------------------------------------

Gdzie najlepiej
studiować?

porozmawiać ze sobą, ale również wysłuchać prelekcji
zaproszonych gości.
Podsumowując, rynek MBA w Polsce w 2013/14 roku
ustabilizował się. Nie zmieniła się ilość programów MBA.
Cześć z programów została zamknięta lub zawieszona,
natomiast w to miejsce powstały nowe programy.
Wartym zaobserwowania faktem jest również to, że
średnia cena programów nieznacznie wzrosła. Najwięcej
studiów MBA jest ciągle w Warszawie, jednakże inne
większe miasta gonią stolicę w tym aspekcie. Polskie
programy MBA w większości są prowadzone we
współpracy z zagranicznym partnerem, natomiast
proces rekrutacji na te studia to nadal głównie
rozmowa kwalifikacyjna, co powinno zachęcać osoby
zainteresowane studiowaniem Master of Business
Administration w Polsce.

----------------------------------Badanie zostało opracowane na podstawie corocznej
aktualizacji danych programów MBA przeprowadzonej
przez MBA Portal w dniach 05.03.2014 a 11.04.2014
na próbie 49 programów MBA. Ceny studiów
denominowane w walutach obcych zostały przeliczone
na postawie kursu średniego NBP z dnia 23 kwietnia
2014. Informacje o warunkach studiów pochodzą z
ankiet przesyłanych przez organizatorów studiów.
Bieżące wyniki badania rynku studiów MBA są
dostępne na: www.mbaportal.pl

-----------------------------------

Jakub Leszczyński

twórca i redaktor naczelny
MBA Portal

Dlaczego warto

inwestować w pracowników?
Nie od dziś wiadomo, że o sukcesie przedsiębiorstwa stanowią w głównej mierze jego pracownicy.
Każdy pracodawca dąży do tego, by jego zespół składał się z zaangażowanych, lojalnych i świetnie
wykształconych profesjonalistów. Badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
wykazują jednak, że wielu właścicieli firm w Polsce wciąż nie podejmuje żadnych działań
szkoleniowo - rozwojowych dla swoich pracowników. Co więc powstrzymuje pracodawców
przed inwestycją w kapitał ludzki?
Od lat udział Polaków w kształceniu ustawicznym, czyli w kursach, szkoleniach czy innych
formach edukacji po zakończeniu kształcenia formalnego jest dość niski, szczególnie w starszych
grupach wiekowych (zobacz wykres poniżej). Raport Badań Kapitału Ludzkiego potwierdza,
że niskie wskaźniki wynikają przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, wiele osób nie
odczuwa potrzeby podnoszenia swoich kompetencji dla celów zawodowych, brakuje im czasu
lub motywacji. Po drugie, to pracodawcy często decydują kogo wysyłają na szkolenia, stąd niski
wskaźnik na przykład dla osób zbliżających się do emerytury. Inwestycje w ich szkolenia przyniosą
mniejszy zysk ze względu na spodziewany krótszy okres zwrotu, czyli pracy zawodowej.
Podnoszenie kompetencji w ostatnich 12 miesiącach ze względu na wiek.
Odsetek ludności, która uczestniczyła w danym typie edukacji:

- 22 -

Każda inwestycja, a więc także i ta w kapitał ludzki,
obarczona jest określonym ryzykiem. Przed podjęciem
decyzji o przeznaczeniu środków na rozwój pracowników,
warto poświęcić trochę czasu na pełną analizę korzyści
i potencjalnego ryzyka. Aktualna sytuacja ekonomiczna
sprzyja raczej cięciu kosztów, niż inwestycjom. Nie dziwi
więc fakt, iż w pierwszej kolejności redukuje się wydatki
na szkolenia i rozwój pracowników, zwłaszcza, że są to
koszty, które musimy ponieść już dziś, natomiast korzyści
pojawią się dopiero w przyszłości.

Polska na tle Europy
W porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów, polskie
firmy prezentują się jednak całkiem satysfakcjonująco.
W Polsce na jeden etat rocznie przypada średnio aż 31
godzin szkoleniowych, w porównaniu do 18 godzin
w Europie Zachodniej. Szkolenie pracownika
w Polsce kosztuje niestety o wiele drożej (w kategoriach
bezwzględnych) niż na Zachodzie czy w Stanach
Zjednoczonych. Przeciętny koszt szkolenia jednego
pracownika w Polsce to około 1566 złotych, czyli o 50%
więcej niż w innych krajach Europy Zachodniej. Koszt
godziny szkoleniowej pozostaje jednak niższy (około 50
złotych w Polsce w porównaniu do około 59 złotych
w Europie).

Korzyści z inwestycji
w pracowników
Wielu pracowników wysoko ceni sobie firmy, które
oferują możliwości rozwoju. Uczestnictwo w szkoleniach
pozwala pracownikom zaspokoić potrzeby samorealizacji
i planowania ścieżki rozwoju zawodowego. Pozwala
także wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, co może
bezpośrednio przełożyć się na sukces firmy. Uczestnicy

----------------------------------------------------------------------------------

Ryzyko inwestycyjne

szkoleń częściej podejmują się nowych wyzwań
i trudniejszych projektów oraz chętniej związują się
z firmą na dłużej. Samo szkolenie może również pełnić
funkcję motywacyjną, gdyż często postrzegane jest jako
forma nagrody czy wyróżnienia dla pracowników.

Czysty zysk
Raport PwC na temat efektywności zarządzania kapitałem
ludzkim w polskich firmach nie pozostawia wątpliwości
- inwestycja w pracownika jest jak najbardziej opłacalna.
Wskaźnik dla Polski wyniósł 1,71 co oznacza, że z każdej
zainwestowanej w pracownika złotówki, jego pracodawca
otrzymuje z powrotem przeciętnie 1,71 zł. Pod tym
względem w Europie wyprzedza nas jedynie Rosja,
w której wskaźnik ten wynosi 2,22.

Szkolenia dla każdego
Pracownicy oraz ich kompetencje stanowią unikatowy
zasób firmy, więc inwestycje w personel powinny
stanowić nieodłączną część strategii rozwoju każdego
przedsiębiorstwa. Z korzyści płynących ze szkoleń,
świetnie zdaje sobie sprawę także Unia Europejska, która
przeznacza sporą część budżetu na ich dofinansowanie.
Warto poświęcić więc parę chwil i zastanowić się
na jakich szkoleniach najbardziej zyskają zarówno
pracownicy, jak i przedsiębiorstwo. Gdy już odpowiemy
sobie na to pytanie, znalezienie odpowiedniego
szkolenia przyjdzie nam z łatwością - ciekawych ofert
zdecydowanie nie brakuje.

Katarzyna Pietrzak

Współzałożycielka portalu
informacyjnego TubaWiedzy.pl

e-learning
więcej niż gadżet lub konkurencja
dla tradycyjnych szkoleń.

wątpliwości i stawia nas przed wielką niewiadomą. Czy
tak jak było nie jest lepiej? Czy to co będzie spełni nasze
oczekiwania?
Przez jakiś czas nowe wynalazki są wykorzystywane
“po staremu”. Pewnie dlatego pierwsze samochody
przypominały dorożki bez koni a pierwsze telefony
komórkowe przypominały te stacjonarne z antenką
zamiast kabla. Jednak z upływem czasu wynalazki
te pokazują, że mają więcej do zaoferowania niż na
początku się wydawało. Doskonałym przykładem
może być telefon komórkowy, który na początku był
postrzegany jako ruchoma wersja telefonu, a z czasem
stał się osobistym centrum rozrywki i komunikacji. Dziś
smartfon to również aparat fotograficzny czy narzędzie
płacenia.
Podobnie jest z e-learningiem - na początku wieku
XXI postrzegany był jako coś co ma zastąpić szkolenia
tradycyjne (lub raczej stacjonarne, bo przecież one też są
coraz nowocześniejsze). E learning stosowano próbując
realizować stare wzorce w nowych metodach - stąd
najczęściej spotykało się próby przeniesienia materiałów
szkoleniowych lub wykładów w formę elektroniczną
i udostępnienie zamiast szkoleń stacjonarnych. Tak jak
pierwsze samochody przypominały dorożki bez koni,
tak pierwsze e-szkolenia przypominały wykłady bez
wykładowcy. Dopiero z czasem e-learning pokazuje
nowe wartości, które wnosi w rozwój człowieka i które
zmieniają perspektywę z jakiej patrzymy na użycie
komputera i internetu w uczeniu.
W realiach świata biznesu szkolenia służą do osiągania

-----------------------------------------------------------------

Każda większa i przełomowa innowacja przynosi pytania,

konkretnych celów związanych z rozwojem ludzi, ale też
ze strategią firmy. Warto zadać pytanie czy e-learning
może pomóc w osiąganiu tych samych celów, choć może
w inny sposób.

--------------------------------Stąd bierze się popularne w świecie podejście
blended learning - czyli łączenia różnych metod
uczenia, by osiągnąć założony cel. Mieszać można
różne metody - szkolenia stacjonarne, warsztaty,
materiały drukowane, szkolenia e-learning, bazy
wiedzy... Umiejętny dobór składników takiej
mieszanki uczącej daje możliwość wykorzystania
zalet różnych metod i może uczynić osiągnięcie celu
efektywniejszym.

--------------------------------Warto, więc spojrzeć na e-learning nie tylko jako na
elektroniczną formę szkolenia stacjonarnego, ale jak na
podejście dające nowe - niespotykane dotąd możliwości,
jak indywidualizację uczenia, zniesienie barier
geograficznych, zmianę sposobu uczenia się.
Oto kilka przykładów rozwiązań, które pokazują, że
narzędzia e-learning mogą realizować rzeczy trudne lub
nieefektywne przy realizacji w formie stacjonarnej.
Intranetowe bazy wiedzy pozwalają dostarczyć wiedzy
pracownikowi, gdy jej potrzebuje. W ogóle nie musi się
wielu rzeczy uczyć, bo je wyszuka w kilka sekund. Dobre
mechanizmy wyszukiwawcze i zawsze aktualna wiedza
- najczęściej w postaci krótkich artykułów, tutoriali,
e-szkoleń pozwalają uzupełnić swoją wiedzę praktyczną
wtedy, kiedy to potrzebne.

To wiedza pochodząca z wiedzy praktycznej
pracowników - nie da się jej zamknąć w formę szkolenia,
bo ciągle się zmienia, poza tym każdy korzystający z
niej szuka odpowiedzi na konkretne pytanie. Po jakimś
czasie taki zasób społeczności praktyków z zapisanymi
dyskusjami, pytaniami, rozwiązaniami, pomysłami,
komentarzami staje się kopalnią wiedzy firmowej.
Realizacja community of practice w formach
stacjonarnych jest niezwykle trudna a właściwie
niemożliwa - spotkania praktyków zawsze będą tu i teraz
i na konkretny temat,

----------------------

Community of practice - czyli społeczność praktyków.

i włączać się w dyskusję, mimo tego, że są w odległych od
siebie miejscach. Webinary są szczególnie przydatne tam,
gdzie zorganizowanie spotkania byłoby kosztowne lub
nieefektywne z powodów na przykład geograficznych.
Metod i narzędzi e-learning, czyli mogących wspierać
rozwój pracowników poprzez technologię jest mnóstwo.
Przecież są jeszcze blogi, videocasty czy różnego rodzaju
narzędzia diagnozujące. Nie sposób ich opisać w jednym
artykule.
Z tego powodu
w firmach pojawia się

a zasoby commuity of

coraz więcej projektantów

practice pokazują wiedzę

procesów szkoleniowych

przeszłą, teraźniejszą

(instructional designer),

i w jakiś sposób przyszłą

którzy dobierają

(poprzez pokazywanie o co

odpowiednie składniki

się ludzie pytają).

mieszanki opisanego
wcześniej blended

Portale rozwojowe -

learning. Projektują

zasoby z ciągle odświeżaną

procesy rozwojowe

wiedzą w różnorodnych,

tak, by w optymalny

lekkostrawnych postaciach

sposób osiągać cele

(krótkie artykuły, klipy

jakie organizacja stawia

wideo, wywiady, pigułki

przed rozwojem swoich

szkoleniowe). Ich istotą

pracowników. Im

jest pełna wolność

więcej metod potrafią

użytkownika co do

wykorzystać tym większe

korzystania

prawdopodobieństwo, że

z konkretnych zasobów

osiągną dobry rezultat.

przykład przez formy grywalizacyjne (punkty, odznaki,
osiągnięcia). Silne mechanizmy wyszukiwania
i porządkowania wiedzy pozwalają pracownikowi
odszukać “coś dla siebie”, a jednocześnie redakcja
portalu może zwracać uwagę czytelników na konkretne
zagadnienia ważne dla organizacji.
Webinary - to krótkie spotkania realizowane w formie
telekonferencji, podczas której uczestnicy widzą
prowadzącego, jego prezentację, mogą zadawać pytania

---------------------

a jednocześnie zachęcanie go w ogóle do aktywności - na

W projektowaniu procesów blended learning nie
traktujemy metod jako konkurencyjnych. Nie stawiamy
zajęć stacjonarnych w kontrze do e-learning. Raczej
zastanawiamy się, które z tych metod i do jakiego celu
użyjemy - gdzie zalety każdej z metod będą wartościowe
dla procesu.
Typowy proces blended learning to połączenie
wielu metod, najczęściej zarówno z arsenału metod
“tradycyjnych” jak i e-learning. Przykładem może
być udostępnienie pracownikom realizacja diagnozy

w formie stacjonarnej, pomiędzy nimi możliwość
konsultacji on-line, korzystanie z treści wspierających
warsztaty poprzez internet oraz na przykład skorzystanie
z narzędzia pracy grupowej do realizacji zadań
w zespołach.
W ten sposób udaje się skorzystać z zalet metod
stacjonarnych, wynikających na przykład z kontaktu
osobistego oraz z zalet internetu i komputera, który na
przykład pozwoli znacznie obniżyć koszty procesu.
Jest jeszcze jedna rzecz, która powoduje, że warto
traktować e-learning jako wartościowy element
arsenału środków stosowanych w organizacji do
rozwoju pracowników. Świat przyspiesza i wymaga od
pracowników coraz więcej umiejętności. Stąd choćby idea
uczenia się przez całe życie (Life Long Learning).

----------------------------------

kompetencji poprzez internet, warsztatów szkoleniowych

Może się okazać, że “tradycyjne metody” po prostu
nie wystarczą by nadążać z rozwojem pracowników podobnie jak dorożki nie wystarczyłyby by zaspokoić
współczesne potrzeby
transportowe a telefony i poczta
nie zaspokoiłyby dzisiejszych
potrzeb komunikacyjnych
bez wykorzystania poczty
elektronicznej.

Sławomir Łais

Polska Izba Firm Szkoleniowych

---------------------------------------------------------------------Pegaz Group Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającą się firmą szkoleniowo-doradczą działającą na rynku ogólnopolskim od 2003 r.
Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych, organizacji samorządowych, a także osób indywidualnie zainteresowanych
podnoszeniem swoich kwalifikacji.
GŁÓWNE OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI TO:
SZKOLENIA

DORADZTWO HR

DORADZTWO UE / FUNDUSZE 2014-2020

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Rozwojowe
Kompetencyjne
Trenerskie
Kompleksowe projekty szkoleniowe
Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Doskonalenie i optymalizacja procesów ZZL
Kształtowanie stanu i struktury personelu
Zarządzanie efektywnością pracy
Wdrożenie kompleksowej polityki szkoleniowej

•

Doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów inwestycyjnych oraz szkoleniowo - doradczych
Kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej oraz zarządzanie projektami

MARKA PegazGO stworzona została z myślą o firmach i korporacjach, których pracownicy często podróżują w celach służbowych, ale nie tylko. PegazGO to również obsługa
klientów indywidualnych, organizacja spotkań biznesowych, konferencji, aranżacja czasu wolnego, jak również odnowa ciała i duszy poprzez szkolenia w zakresie kreowania
nowego wizerunku.
W naszej ofercie znajdują się również usługi związane z organizacją spotkań firmowych, pikników rodzinnych, eventów oraz wyjazdów integracyjnch. Naszą MISJĄ jest
pozytywne zaskakiwanie Klientów, a działania nam zlecone zawsze realizowane są z pasją i entuzjazmem.
ZESPÓŁ to nasza największa wartość. Bazujemy na wieloletnim i bogatym doświadczeniu kompetentnych pracowników. Są wśród nas organizatorzy międzynarodowych
konferencji i hotelarze, dla których organizacja każdego rodzaju przedsięwzięć nie ma żadnych tajemnic. Znając specyfikę branży, wiemy z kim i jak rozmawiać, aby osiągnąć
to, co zaplanowaliśmy.
PROFESJONALIZM i maksymalna efektywność działania pozwala nam uzyskać najlepszy z możliwych efekt przy założonym poziomie kosztów.
Pegaz Group Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 46, www.pegazgroup.pl, www.salaszkoleniowasopot.pl

Świnka morska czyli

5 MITÓW
integracyjne? Jakie warunki musi spełniać? Odpowiedź
wydaje się z pozoru oczywista, ale po bliższym
przyjrzeniu się „zaczynają się schody”. Bo często w całym
wyjeździe mało szkolenia i mało integracji.
W 2011 roku wszedł na ekrany naszych kin film „Wyjazd
integracyjny”. Obraz słaby, a z punktu widzenia tematu
tego felietonu – będący zbitką najgorszych stereotypów.
Zestawieniem najgorszych praktyk, legend. Niestety –
dla przeciętnego Kowalskiego – wyjazd integracyjny
wygląda właśnie tak. Jako pasmo najgorszych ekscesów
alkoholowych, seksualnych. W swojej karierze trenerskiej
przeprowadziłem około 100 szkoleń integracyjnych
dla dużych grup. Nigdy jednak to nie wyglądało w ten
sposób. Bo w rzeczonym filmie nie było ani szkolenia, ani
integracji. Był tylko wyjazd.

Alkohol integruje
Powiedzmy sobie wprost. Alkohol nie ma żadnej funkcji
integrującej. Może czasem rozluźnić, ale tłumi wrażliwość
na drugą osobę. A sensem szkolenia integracyjnego jest
otwarcie na drugiego człowieka.

Paintball, wspinaczka

i quady załatwią wszystko
Żeby zabawy tego typu miały funkcję integrującą –
muszą być dobrze osadzone w scenariuszu. Dawać
ludziom poczucie wspólnoty, a nie rywalizacji. Wymaga
więc nie tylko dobrego zaplanowania, ale też omówienia.
Najważniejszym elementem jest bowiem przejście ze
strategii rywalizacyjnej do kooperacyjnej. Często mylimy
przekraczanie własnych ograniczeń z integracją.

--------------------------------------------------------------------------

Zastanawialiście się czym naprawdę jest szkolenie

szkoleń
integracyjnych

Szkolenie musi uczyć
Szkolenie integracyjne zazwyczaj nie uczy. To znaczy nie
przekazuje ani wiedzy, ani umiejętności. Jego celem jest
wpłynięcie na postawę.

Trzeba integrować tylko
nowe zespoły
Nieprawda. W dynamicznym środowisku pracy zespoły
ciągle się zmieniają. Zmieniają się ludzie, ich rola
w kolejnych projektach. Szkolenie integracyjne nie
załatwi problemu raz na zawsze.

Integracja musi być na
świeżym powietrzu
Rzeczywiście – jest ogromny rynek na tzw. outdoor.
Ale dobre szkolenie integracyjne można zrobić nawet
w sali szkoleniowej. Odpowiedni dobór ćwiczeń, zadań –
niekoniecznie ruchowych też pozwala osiągnąć założony
cel. Zabawa jest środkiem, a nie celem
Czy więc jest „szkolenie integracyjne”? Procesem, którego
najważniejszą składową jest zwiększenie kooperacji
pomiędzy uczestnikami. Dobór metod i narzędzi może
być bardzo różny, ale jest on pochodną rezultatu jaki
chcemy osiągnąć, a nie celem samym w sobie. Niestety
często zamiast szkolenia integracyjnego dostajemy
świnkę morską. Bo to ani świnka, ani morska.

Tomasz Staśkiewicz

Wydawca HRstandard

Innowacyjne formy szkoleń
dla przedsiębiorstw

na przedsiębiorcach ciągły rozwój i podnoszenie wartości
firmy, co nieodłącznie wiąże się z doskonaleniem
kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia. Jaką formę
podnoszenia kompetencji zespołu wybrać, aby okazała
się efektywną inwestycją w przyszłość przedsiębiorstwa?
Według danych z raportu „Kształcenie przez całe życie”
zrealizowanego w 2012 roku przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie III edycji
projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, na podniesienie
swoich kompetencji poprzez kursy, szkolenia czy
samokształcenie zdecydowało się 29 proc. Polaków
między 18-59/64 rokiem życia (prawie 7,2 mln
osób). Jest to wynik o 10 proc. lepszy w porównaniu z 2010 rokiem. Jednocześnie inwestowanie
w rozwój pracowników poprzez finansowanie lub
współfinansowanie szkoleń deklarowało 70 proc.
przedsiębiorców. Co 7 pracodawca korzystał z możliwości
dofinansowania działań mających rozwijać kompetencje
jego podwładnych ze środków publicznych, w tym
z dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na lata 2007-2013.

E-learning i b-learning
(blend-learning)
Aby uniknąć wydatków związanych z zapewnieniem
pracownikowi wyżywienia, noclegu i przejazdu,
gdy szkolenie organizowane jest przez zewnętrzną
firmę szkoleniową poza siedzibą pracodawcy, a także

-----------------------------------------------------------------

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku wymusza

niezadowolenia kursanta
z powodu konieczności
zrezygnowania z własnego
czasu wolnego i nadrobienia

obowiązków

z wyprzedzeniem, warto postawić na nowoczesne
metody poszerzania kompetencji personelu. E-learning,
dzięki temu, że jest indywidualną formą nauczania, nie
uzależnia pracownika od terminów czy tempa pracy.
Interaktywny charakter pozwala na dużą elastyczność,
a jednocześnie umożliwia pracodawcy bycie na bieżąco
z postępami czynionymi przez podwładnego. Gotowy
kurs kończy się egzaminem, którego zdanie równoważne
jest z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte
kompetencje.
Z kolei blend-learning łączy w sobie tradycyjne sposoby
nauczania z elementami kształcenia zdalnego (poprzez
internet) pod nadzorem instruktora, co jest świetnym
rozwiązaniem, gdy firma ma kilka filii zlokalizowanych
w różnych zakątkach kraju. B-learning pozwala zdalnie i
samodzielnie zapoznać się z odpowiednim materiałem, a
po jego przyswojeniu wymaga stawienia się na szkolenia
praktyczne.

Webinarium i LSM
To kolejne innowacyjne formy szkoleń dla
przedsiębiorstw. Pierwsza umożliwia redukcję kosztów
bez szkody dla nowych umiejętności, które ma nabyć
pracownik. Webinarium to system oparty na kursie
online w trakcie godzin pracy, który podobnie jak
b-learning pozwala uczestniczyć w nauce pracownikom
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uzupełnieniem formy stacjonarnych szkoleń na zasadzie
wprowadzenia do tematu przed tradycyjnym kursem
(uczestnicy zapoznają się z materiałem przed spotkaniem
face-to-face, dzięki czemu w momencie rozpoczęcia
sesji szkoleniowej w sali od razu można przejść do
np. zadań praktycznych), między jednym a kolejnym
spotkaniem lub po całym cyklu jako forma ewaluacji,
czyli podsumowania i oceny programu.
LMS (Learning Management System) to system
zarządzania nauczaniem w postaci e-platformy, na której
zamieszczane są materiały multimedialne, kursy czy
zadania służące rozwojowi pracownika w zakresie wiedzy
i kompetencji. Uczestnik szkolenia może korzystać
z pomocy moderatora, który również monitoruje
poczynania kursanta.
Na korzyść nowych form szkoleń dla przedsiębiorstw
należy zapisać to, że pracownik może się uczyć
w dowolnym momencie, w indywidualnym tempie
i zgodnie ze swoją dyspozycją dnia. Nie przekładają się na

----------------------------------------------

znajdującym się w różnych lokalizacjach. Może być

5 warunków skutecznego
szkolenia
Aby szkolenia były efektywne dla przedsiębiorstwa,
ważne jest dopasowanie ich formy i metody
przekazywania wiedzy oraz umiejętności do pięciu
czynników. Po pierwsze, muszą odpowiadać potrzebom
określonej osoby lub grupy pracowników. Po drugie,
powinny uwzględniać kierunek i skalę działań firmy.
Trzecim elementem dobierania szkoleń jest to, aby
owocowały uzupełnieniem dotychczasowych kwalifikacji
o nowy zakres wiedzy, umiejętności, zachowań i cech
personalnych personelu. Czwartym warunkiem wyboru
sposobu rozwoju pracowników jest odpowiedź na
potrzeby firmy w zakresie trudności z jakimi boryka
się zarówno przedsiębiorstwo, jak i team lub jego
poszczególni podwładni. Po piąte, szkolenia mają być
dobrym motywatorem dla pracownika, a w przypadku
firmy podnosić jej konkurencyjność na rynku.
Z perspektywy ostatnich kilku lat widać, że
przedsiębiorcy zaczynają doceniać wartość narzędzi,
które pomagają im stać się bardziej profesjonalnymi,
innowacyjnymi i konkurencyjnymi. Przestają postrzegać
je w kategoriach kosztów, a zaliczają je w obszar
inwestycji. W 2011 roku (dane z wcześniej cytowanego
raportu PARP-u) co 4 mikroprzedsiębiorca wydał na
szkolenie 1 tys. zł, a co dziesiąty przeznaczył na to więcej
niż 5 tys. zł. Z kolei wśród małych podmiotów 57 proc.
zamykało się w przedziale 1-5
tys. zł, a tylko 8 proc. wydało
więcej niż 10 tys. zł. Wybór
formy szkolenia w dużej mierze
warunkują możliwości finansowe
firmy.

wielokrotne powracanie do materiałów i sprzyjają
kreatywności.

------

jego produktywność w trakcie pracy, a także umożliwiają

Sylwia Stwora

Inwestycje.pl

Partner

czy tylko

dostawca,

czyli jaka jest pozycja i znaczenie firm szkoleniowych?

HR realizuje działania rozwojowe dla pracowników,
wykorzystując współpracę z firmami szkoleniowodoradczymi. Czy firmy szkoleniowe są lub stają się
faktycznymi partnerami w budowaniu i realizacji strategii
rozwoju pracowników?

Większość pracodawców realizuje
działania szkoleniowe, korzystając tylko
z kursów przygotowanych przez firmy
zewnętrzne, rzadziej niż co siódmy pracodawca
stosuje strategię odmienną, czyli realizację
kursów i szkoleń, tylko opierając się na
zasobach własnych.

Pozostałe firmy, czyli około 37 proc. pracodawców,
stosuje strategię mieszaną, łącząc szkolenia
przygotowane wewnątrz organizacji ze szkoleniami
realizowanymi przez podmioty zewnętrzne. Dodatkowo
w grupie przedsiębiorstw stosujących strategię mieszaną
ponad połowa deklaruje, iż kursy zewnętrzne stanowią aż
75 proc. wszystkich realizowanych w firmie szkoleń.

--------------------------------------------------------

Zdecydowana większość przedstawicieli działów

--------------------------------To na szkoleniach i kursach oferowanych przez
firmy zewnętrzne opiera się więc zdecydowana
większość działań rozwojowych podejmowanych
przez pracodawców.

--------------------------------Warto więc postawić pytanie, czy w ich opinii firma
szkoleniowa stanowi faktycznego partnera, czy może
raczej jest tylko realizatorem ustalonych wcześniej
działań? Czy obecny kształt i wielkość firm szkoleniowych
pozwala im być realnym współautorem działań
rozwojowych czy może tylko biernym realizatorem
zamówionej usługi? Jaki potencjał posiada polski rynek
firm i instytucji szkoleniowych? Informacji o rozwoju
rynku szkoleń dostarcza badanie firm szkoleniowych,
które jest jednym z modułów badawczych projektu Bilans
Kapitału Ludzkiego, realizowanego przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Polski rynek firm i instytucji szkoleniowych jest
rynkiem stosunkowo młodym. Co czwarty z podmiotów
funkcjonujących na nim działa krócej niż pięć lat. Jest to
również rynek, w ramach którego dominują podmioty
małe. Zaledwie 4 % rynku stanowią instytucje duże,
o zatrudnieniu przekraczającym 250 osób. Niewiele też
– tylko 16 % – jest firm średnich, a przeważającą liczbę

pozostałe 80 %, stanowią podmioty małe i mikro.
W dużej mierze konsekwencją wielkości firm
szkoleniowych jest również zasięg ich działania. Tylko
5 % instytucji i firm szkoleniowych działa nie tylko na
terenie kraju, ale również za granicą. Czy doświadczenie
i wielkość oraz skala działania firm szkoleniowych
daje im możliwość budowania partnerskich relacji?
Kij zawsze ma dwa końce. Z jednej strony oczywiście
można powiedzieć, że jest to branża, która ciągle się
rozwija, i potrzeba kolejnych lat, aby mogła stać się
faktycznym partnerem dla danego przedsiębiorstwa,
z drugiej jednak strony podejście Polaków do szkoleń
i rozwoju zawodowego nie pomaga w ich rozwoju.
W oparciu o jaki potencjał i zapotrzebowanie firmy
szkoleniowe mają rozwijać swoje usługi, skoro tylko 36
% dorosłych Polaków (w wieku 18–64 lat) deklaruje,
że w 12 miesiącach poprzedzających badanie BKL
podniosło swoje kompetencje w jakiejkolwiek formie,
a 64 % dorosłych Polaków nie dokształcało się nawet
przez samokształcenie. Z kim mają pracować firmy
szkoleniowe, jeśli tylko 22 % dorosłych Polaków miało
podczas realizacji III edycji badania BKL plany dotyczące
uczestnictwa w kursach i szkoleniach? Pomimo

Zdecydowanie
najbardziej popularną formą
kształcenia, oferowaną przez 87 %
podmiotów, są szkolenia. Na drugim miejscu
pod względem popularności znajdują się kursy,
które ofertuje 82 % podmiotów. Mniej popularne
są konferencje i warsztaty, które wskazuje w swojej
ofercie 56% badanych podmiotów, oraz konsulting i
doradztwo, wskazywany przez 44 % podmiotów.
Tylko w co piątej ofercie firm i instytucji
szkoleniowych występują coaching i
kursy e-learnigowe.

-----------------------------------------------------------------------------------

firm i instytucji szkoleniowych na polskim rynku, czyli

niewątpliwie niełatwego zadania, porównując wyniki
badania sektora szkoleniowego z okresu 2010–2012,
można zauważyć systematyczny rozwój firm i instytucji
szkoleniowych, które między rokiem 2010 a 2012
podniosły swoje średnie zatrudnienie z 43 do 56 osób.
Wzrosło też w porównywalnym okresie średnie
zatrudnienie osób szkolących: z 20 do 27 osób.
O rozwoju tej branży świadczy zresztą nie tylko wzrost
zatrudnienia, ale też wzrost obrotów – o około 21 %.
Oferta badanych firm i instytucji potwierdza też dużą
różnorodność form kształcenia dostępnych w ofercie firm
funkcjonujących na rynku.

--------------------------------Sami pracodawcy, oceniając efekty dokonanych
inwestycji w kursy i szkolenia, w zdecydowanej
większości (74 %) potwierdzają, że przeprowadziliby
te same szkolenia.

--------------------------------Wyniki badania BKL zrealizowane potwierdzają, że
z usług sektora szkoleniowego skorzystało 4,8 mln
klientów.
To pokazuje, że nawet jeśli jeszcze nie zawsze możemy
mówić o partnerstwie, to istnieją podstawy, aby to
partnerstwo budować. Jednak aby było to możliwe,
sektor musi się dalej rozwijać i ma ku temu podstawy.
37 % Polaków deklaruje, że nigdy nie uczestniczyło w
kursach, szkoleniach, warsztatach praktykach i innych
formach dokształcania, a 24 % pracodawców w badanym
okresie nie dokształcało i nie planuje dokształcać swoich
pracowników. Liczby te wskazują na niewątpliwy
potencjał, jakim jest nowa niezagospodarowana grupa
klientów – pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób wejść
w tę niszę oraz jak dotrzeć i zachęcić do skorzystania z
usług tę grupę klientów i dzięki temu dalej poszerzać
swoje usługi?

Monika Dawid-Sawicka
Personel PLUS

KOMENTARZ

Rozwiązania

#

szyte na miarę
są najlepsze

z firmą szkoleniową, trudno jest zaprezentować jedno
optymalne rozwiązanie.
W dobie walki o cenę i wielu potencjalnych dostawców
najtaniej sprzedaje się produkty gotowe. Barierą w
budowaniu partnerstwa może być niska świadomość
przedsiębiorstwa związana z narzędziami, które można
stosować, by rozwijać własnych pracowników,
a w efekcie biznes.

--------------------------------Partnerstwo wymaga zaangażowania
i kompetencji po obu stronach. Jeżeli szkolenia
i działania rozwojowe mają wprowadzać zmiany,
to przedsiębiorstwo musi chcieć je wdrożyć
i wspierać proces rozwojowy. Tym działaniom
musi sprzyjać zarząd, kadra, właściciel. Jeżeli
temu towarzyszy zaufanie osadzone na
profesjonalizmie dostawcy, współpraca może
trwać wiele lat i przynosić wymierne efekty.
Na pewno rozwiązania „szyte na miarę” są
najbardziej efektywne, ale one kosztują.
--------------------------------W jednej z firm zetknęłam się z takim poglądem, że
udział pracowników w szkoleniu to dla pracodawcy
przyszłe kłopoty, bo to okazja do tego, by pracownicy
jednoczyli się przeciwko niemu. Oczywiście jest
to skrajny pogląd. Firma szkoleniowa to również

--------------------------------Przedsiębiorca, by dobrze podjąć decyzję, musi
poświęcić czas swój i swoich pracowników,
a to nie zawsze się udaje, szczególnie w małych
firmach.
---------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Mówiąc o rynku szkoleniowym i modelu współpracy

przedsiębiorstwo. Powinna ona mieć dobry, stale
rozwijany produkt, elastyczną obsługę, ludzi, którzy
potrafią po partnersku rozmawiać o biznesie klienta
i zmieścić to wszystko w kosztach, za które klienci
będą chcieli zapłacić. Działania firmy szkoleniowej
to „wtrącanie się” w wewnętrzne sprawy, tajemnice,
rozwiązania przedsiębiorstwa. Nie wszystkim daje się
takie prawo.

--------------------------------Outsourcing usług dla wielu firm jest
bardziej opłacalny niż budowanie
własnego działu szkoleń.

--------------------------------Jednocześnie to drugie rozwiązanie sprawdza się
zapewne w dużych organizacjach, gdzie istnieje
powtarzalność procesów szkoleniowych. Może więc
zapytać, czy firma szkoleniowa to lekarz? Często
rzeczywiście działania szkoleniowców w spektakularny
sposób pomagają i rozwiązują problemy, pomagają
osiągać cele biznesowe. Niestety usługi rozwojowe
rzadko działają na zasadzie tabletki przeciwbólowej.
Dokształcanie jest rozłożone w czasie, należy stosować
profilaktykę, a z tym nawet w kontekście zdrowia
miewamy kłopoty. Odpowiedzialność za efekt procesu
szkoleniowego ostatecznie zawsze leży po stronie
klienta. Brak partnerstwa w obszarze merytorycznym
często skutkuje niezadowoleniem z usługi rozwojowej,
a to nie pomaga w promowaniu dokształcania się osób
dorosłych.

Ewa Polańska

Wiceprezes Zarządu w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych,
właścicielem Prospero Business Training sc.

KOMENTARZ

Partnerstwo
zależy od zaufania

szkolenia zawodowe, oczekuję po prostu efektywnej
czasowo i kosztowo realizacji określonego szkolenia.
Ponieważ w firmach produkcyjnych budżet szkoleń
tzw. obowiązkowych może wynosić nawet 80 % całości
kosztów, nie dziwi sprowadzanie firm szkoleniowych do
roli dostawców usług. Inaczej wygląda sytuacja związana
z rozwojem miękkich umiejętności.

--------------------------------Relacje partnerskie nie zależą od wielkości firm
i budżetów szkoleniowych tylko od wzajemnego
zaufania obu stron, a także w dużej mierze
faktycznego doświadczenia biznesowego
szkoleniowców.

--------------------------------O relacji decyduje człowiek, któremu zaufam lub nie.
To może być nawet mała, lokalna firma szkoleniowa –
jeżeli wykaże się chęcią zrozumienia i dostosowania do
moich potrzeb i warunków z jednej strony, a z drugiej
– dobrą oceną sytuacji i dojrzałością biznesową – gotowa
jestem jej zaufać. Jednocześnie zdarzało mi się spotykać
przedstawicieli renomowanych firm, którzy byli tak
zadufani w sobie, że po spotkaniu pozostawał tylko
niesmak.
Jakie warunki moim zdaniem musi spełniać pracodawca
i firma szkoleniowa, aby doszło do partnerskich relacji?
Po stronie pracodawcy – otwartość i stabilność. Zarówno
działy HR, jak i poszczególni menedżerowie powinni
otwarcie mówić o oczekiwaniach, sytuacji panującej
w firmie, budżetach itp. Następnie rzeczywiście,
krytycznie i życzliwie przyjrzeć się propozycji firmy
szkoleniowej. Nie można odrzucać jakiejś propozycji

-----------------------------------------------------------------------

Partner czy dostawca? To zależy... Jeżeli chodzi o

tylko dlatego, że jest kompletnie inna od naszej własnej
wizji. Przez pojęcie stabilności rozumiem stabilność
strategii rozwoju biznesu oraz budżetu przeznaczonego
na szkolenia. Partnerstwo moim zdaniem ma sens
przy długofalowym planowaniu działań rozwojowych,
które rzadko kiedy mieszczą się w jednym okresie
budżetowym. Lepszy jest mały, ale przewidywalny
budżet niż duże „przypływy i odpływy”.

--------------------------------Po stronie firm szkoleniowych również są konieczne
do spełnienia dwa warunki: zrozumienie biznesu
klienta oraz elastyczność.

--------------------------------Myślę, że brak zrozumienia biznesu jest największym
grzechem firm szkoleniowych. Firmy szkoleniowe
często koncentrują się na zaprezentowaniu siebie od
jak najlepszej strony, zamiast po prostu wysłuchać
i zrozumieć klienta. Elastyczność jest konieczna do
oderwania się od dotychczasowych, sprawdzonych
gdzie indziej rozwiązań i zaproponowania czegoś
naprawdę „szytego na miarę”. Elastyczność to dla mnie
również gotowość firm szkoleniowych do autentycznej
modyfikacji programów w czasie, kiedy zmienia się
sytuacja biznesowa. Podsumowując, firma szkoleniowa
może, choć nie musi być partnerem. Zależy to przede
wszystkim od obustronnej chęci firmy szkoleniowej i jej
klienta.

Alicja Wycisk-Kaleta
Dyrektor personalny,

członkiem zarządu w WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

Turystyka biznesowa

- konferencje i integracja

Patent na biznes!
– rozwijająca się dopiero od niedawna, kiedy na świecie
była już całkiem codzienną i powszechną formą myślenia
o funkcjonowaniu firm i przedsiębiorstw. Wciąż jeszcze
często określana prostodusznie mianem „podróży
służbowej”. Turystyka biznesowa. Czym jest?

WAŻNE!
Tym, bez czego prawie żadna firma nie może
dziś działać – spotkania, targi, sympozja, imprezy
i wydarzenia firmowe. Spotkania grupowe,
podróże motywacyjne, szkolenia i kursy,
imprezy integracyjne i motywacyjne. Turystyką
biznesową nazwiemy więc wszelkie wyjazdy w
celach zawodowych, podczas których turyści
korzystają z usług turystycznych, a także tych
zapewniających im rozrywkę, wypoczynek
oraz umożliwiających poznanie odwiedzanego
miejsca.

Głównymi cechami turystyki biznesowej są:
n mała wrażliwość na ceny,
n podróże o charakterze służbowym odbywają się
w czasie pracy,

----------------------------------------------------------

Nie całkiem nowa, ale i nie do końca poznana. W Polsce

n uważana jest za jedną z form turystyki cechujących się
najwyższą dochodowością,
n nietypowy sposób pozyskiwania klientów, polegający
na bezpośrednim kontakcie usługodawców w firmami,
n jakość usług turystycznych oraz standard na
najwyższym poziomie,
n brak widocznej sezonowości - najczęściej poza
wakacjami,
n dochody z turystyki biznesowej są utrzymują się na
stałym poziomie przez cały rok, z wyjątkiem okresu
wakacyjnego, podczas którego można zaobserwować ich
niewielki spadek,

---------------------------------Podróże służbowe to forma tworząca i utrzymująca
kontakty z innymi firmami oraz pracownikami.
Turystyka biznesowa to sposób kontaktu –
z klientem, z partnerami, kontrahentami, otoczeniem
gospodarczym, potencjalnymi pracownikami,
odbiorcą towarów i usług. Dzięki wyjazdom
służbowym czy targom firmy tworzą sieci kontaktów
i rozbudowują działalność, czerpiąc korzyści płynące
ze współpracy z innymi przedsiębiorstwami.
Spotkania z klientami pozwalają na zacieśnianie
więzi, a nagradzanie pracowników wyjazdami
motywuje i wiąże z firmą.

----------------------------------

hotel dla biznesmena

cenią dany hotel, nie z powodu ilości gwiazdek, ale
z powodu wielu innych czynników. Wygodne łóżko
oraz bezpłatny dostęp do Internetu (Wi-Fi)
to odnośnie pobytu w hotelu, najczęściej wymieniane
oczekiwania (odpowiednio 28% i 25% wskazań).
Takie wyniki badań ( badanie przeprowadzone
przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie HRS)
wskazują, że respondenci podróżujący służbowo
cenią sobie zarówno komfortowy wypoczynek,
jak również skorzystania z Internetu, niezbędnego
do pracy podczas delegacji. Trzecim z kolei
najczęściej wymienianym elementem poczucia
komfortu, jest smaczne śniadanie (15% wskazań).
Zyskują więc hotele, które nie oszczędzają na
gatunku kawy czy jakości pieczywa - widać
wręcz przywiązanie klientów do hoteli, w których
śniadanie jest różnorodne i smaczne. Natomiast
możliwość bezpłatnego anulowania rezerwacji jest
najważniejsza dla co dziesiątej osoby – głównie dla
kobiet, które prawdopodobniej częściej zmieniają

-----------------------------------------

Zaskakujące jest to, że osoby podróżujące służbowo

plany delegacji i cenią sobie elastyczność w tym
zakresie. Miła obsługa oraz duży pokój liczą się dla
mniej niż 10% badanych – może mieć to związek
z faktem, iż podróżujący biznesowo mało czasu
spędzają w pokoju hotelowym. Miła obsługa może
być również traktowana jako standard i podstawa
funkcjonowania dobrego hotelu.
Reasumując Polska oceniana jest jako kraj o dużym
potencjale rozwoju rynku hotelowego.
To dobry prognostyk dla popytu na usługi
hotelowe ze strony turystyki biznesowej oraz
czynnik warunkujący dalszy rozwój segmentu
hoteli ukierunkowanych na spotkania, podróże
motywacyjne, konferencje i wystawy. W połączeniu
z dobrym położeniem oraz pięknymi miastami,
ciekawymi atrakcjami oraz urokliwymi krajobrazami,
polscy hotelarze oraz szeroko pojęta branża MICE
może liczyć na dalszy wzrost i sukcesy.

28% wygodne łóżko
25% bezpłatny dostęp do Internetu
15% smaczne śniadanie
32% inne

Atrakcyjne
miejsce o szybko rosnącej
popularności, przyciągające
gości doskonałą lokalizacją,
coraz lepszą infrastrukturą i bazą
hotelową. To obraz Polski w oczach
organizatorów konferencji
biznesowych.

Jest ku temu powód – turystyka biznesowa generuje
coraz większe zyski dla regionów, miast, motywując do
coraz energiczniejszej promocji – miasta, regionu, z ich
możliwościami i specyfiką. Organizatorzy konferencji
-także tych międzynarodowych- z zainteresowaniem
przyglądają się największym polskim miastom. I coraz
częściej na miejsce dużych spotkań branżowych czy
kongresów wybierają Warszawę, Kraków, Gdańsk,
Wrocław czy Poznań.
Warto wiedzieć, że z każdym rokiem Polska osiąga coraz
lepsze wyniki w światowych rankingach dotyczących
rynku wydarzeń biznesowych. Przyczyn powodzenia
kraju w tej dziedzinie eksperci doszukują się w rozwoju
Polski jako gospodarczego lidera regionu EMEA, a także
rosnącej rozpoznawalności nadwiślańskich lokalizacji.
Co ważne, hotele i bazy konferencyjne mają często do
zaoferowania ceny i warunki lepsze od ośrodków w
krajach na zachodzie Europy, co w połączeniu z dobrą
lokalizacją –najdalej wysunięty na wschód obszar Unii
Europejskiej - sprawia, że jesteśmy bardzo atrakcyjną
dla wydarzeń biznesowych.

-----------------------------------------------------------------------------------

Polska konferencyjna

Wszystkie te cechy pozwalają ekspertom prognozować
dalszy wzrost zainteresowania naszym krajem zarówno
wśród turystów biznesowych, jak i podróżujących
prywatnie. A jest o co się starać. Według Polskiej
Organizacji Turystycznej zagraniczni goście, którzy
przyjeżdżają do Polski w celach biznesowych wydają
3-4 razy więcej niż inni.

---------------------------------Nie może zatem umknąć uwadze fakt, że turystyka
biznesowa jest działem gospodarki przynoszącym
ogromne dochody. Wiąże się z tym cała sfera
organizacyjna napędzająca polski rynek szkoleń,
targów, meetingów, wyjazdów służbowych i innych
eventów ( tzw. MICE). Rozwój firm – to rozwój
hoteli, instytucji szkoleniowych, restauracji, centrów
konferencyjnych, rozrywkowych i sportowych.

---------------------------------Wygoda to pojęcie względne, ale niezaprzeczalnie idące
z duchem czasu. To co jeszcze nie tak dawno
wydawało się nam dobrem luksusowym (Internet,
telefon komórkowy, komputer) dzisiaj jest po prostu
narzędziem pracy. Czym jest wygoda w biznesie? To
możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań.
Przedsiębiorcy podkreślają, że bardzo istotnym aspektem
ułatwiającym codzienną pracę jest możliwość zdalnego
jej wykonywania, praktycznie z każdego miejsca na
ziemi. O tym, że biznes przenika się z wygodą wiedzą
doskonale również właściciele hoteli czy restauracji,
którzy dopasowują się do oczekiwań coraz bardziej
wymagających klientów. Przykład? Kto wyobraża sobie
hotel nie posiadający sieci wi-fi? Biznesmen szanuje swój
czas, a ponieważ praca to spora część naszego życia to
wymagania względem jej komfortu są jak najbardziej
uzasadnione.

Iwona Polok

Redaktor Naczelna

Dziennikprzedsiebiorcy.pl

Jeżeli planujesz konferencje w Wiśle

To tylko w Centrum Green Hill!
Centrum Green Hill to
wyjątkowe i niepowtarzalne
miejsce w Wiśle. Położenie
na malowniczym, zielonym
wzgórzu dodaje miejscu uroku
i tworzy niezwykle kameralny
klimat. Centrum położone jest
w jednej
z najpiękniejszych wiślańskich
dolin – Dziechcince (800m od
centrum Wisły).
Z okien naszego Centrum
rozlega się widok na położone
nieopodal pasmo górskie i las.
Jako jedyny obiekt w Wiśle,
oferujemy pokoje tematyczne,
z których każdy urządzony jest
w innym, niepowtarzalnym
stylu.

Centrum Green Hill to
idealne miejsce do
zorganizowania wszelkiego
rodzaju szkoleń, konferencji
czy spotkań biznesowych.
Przestronne, klimatyzowane
sale, z pełnym
wyposażeniem, urządzone
w wybranym przez
klienta stylu – umożliwiają
przeprowadzenie
każdego rodzaju
szkoleń czy konferencji.
Wieczorami zapraszamy
na taras widokowy oraz
wspólne grillowanie pod
zadaszoną wiatą, gdzie
przy dźwiękach kapeli
góralskiej, poczują Państwo
prawdziwy górski klimat.

WYWIAD
Ireneusz Górecki

Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Wiceprezes GB Resources Polska Sp. z o.o.

szklenia dla pracowników, dla siebie?
Ireneusz Górecki: Właściwie większość firm
zamawiających szkolenia oczekuje rozwiązań
dopasowanych do ich sytuacji, choć najczęściej otrzymują
nieco zmodyfikowane gotowe programy szkoleń oparte
często na licencyjnych „gotowcach”. Jednak coraz częściej
spotyka się sytuację, gdy firmy zamawiające oczekują
absolutnie unikalnych rozwiązań, ponieważ uważają, że
są organizacją bardzo unikalną i specyficzną.

--------------------------------Główną zaletą szkoleń szytych na miarę jest
możliwość stworzenia specjalistycznego programu
szkolenia ściśle odpowiadającego potrzebom danej
firmy. Dla pracodawcy istotne znaczenie ma również
fakt, że wiążą się one z mniejszym wydatkiem
finansowym, gdyż można wyszkolić większą liczbę
osób za mniejsze pieniądze.
--------------------------------Organizując szkolenie, bez względu na jego temat,
każda profesjonalna firma szkoleniowa stara się zdobyć
jak najwięcej informacji o swoim kliencie, by pomóc
mu osiągnąć konkretny cel. Taka firma podpowiada,
jakie warto podjąć działania, czasami odradza niektóre
rozwiązania i sugeruje inne, np. w przypadku połączenia
firm zaplanowane przez pracodawcę szkolenie z
zarządzania czasem może okazać się nieadekwatne
do aktualnych potrzeb pracowników, a nawet zostać
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Iwona Polok: Czym kierować się przy wyborze

odebrane jako policzek od szefa. Dlatego też dobra firma
szkoleniowa najpierw musi umieć odpowiedzieć sobie
na pytanie, czy właśnie takiego szkolenia potrzebuje jej
klient.

IP: Jakie cechy posiada efektywne szkolenie?
IG: Szkolenie jest wtedy efektywne, kiedy odpowiada
rzeczywiście na zapotrzebowanie odbiorcy.
Podstawowymi wyznacznikami profesjonalnych szkoleń
są: renoma firmy i cena usług przez nią oferowanych.
Dużym problemem szkoleń na rynku polskim jest
bowiem oferowanie usług „szkoleniowopodobnych”,
prowadzonych przez niewykwalifikowanych trenerów,
za pomocą metod i materiałów, którym daleko do
profesjonalizmu. Takie szkolenia łatwo rozpoznać – są
tańsze niż standardowe oferty rynkowe.

--------------------------------Polska Izba Firm Szkoleniowych (PIFS) opracowała
Standard Usługi Szkoleniowej. Dokument ten jest
zbiorem zaleceń dotyczących wykonywania usługi
szkoleniowej, niezależnie od rodzaju
i natury prowadzonych szkoleń. Standard Usługi
Szkoleniowej jest punktem odniesienia dla
przedsiębiorców, czyli odbiorców szkoleń, organów
administracji publicznej, innych instytucji, a także
osób indywidualnych, które potrzebują wsparcia
w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub
weryfikacji jej działań.

---------------------------------

IG: Dotacje unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego
spowodowały wzrost liczby realizowanych szkoleń, a co
się z tym wiąże automatycznie wzrosło zapotrzebowanie
na trenerów. Niestety, ale nie każdy może być trenerem.
Dobry trener powinien przede wszystkim lubić pracę
z ludźmi i umieć czerpać z tego przyjemność. Ważne jest,
aby posiadał dystans do siebie i nie zatracił umiejętności
krytycznej oceny samego siebie. Dojrzała osobowość
i umiejętność panowania nad swoim emocjami to kolejny
atut w zawodzie trenera. Niewątpliwie bycie elastycznym
stanowi ogromną zaletę trenera, zarówno w odniesieniu
do możliwości dostosowania się do oczekiwań
uczestników jak i dyspozycyjności. Zatrudniając trenera
do firmy szkoleniowej na pewno należy zwrócić uwagę,
czy jest on także i praktykiem biznesu. Osoby, które
pracowały wcześniej na stanowiskach managerskich
posiadają o wiele większą wiedzę praktyczną na przykład
z zakresu zarządzania zespołem.

IP: Czym różni się trener od modnego ostatnio
coacha?
IG: Coach motywuje, aby osoba korzystająca z jej usług
osiągnęła te cele, które sobie wyznaczyła lub pomaga
wyznaczyć cele i daje narzędzia pomocne na drodze
ich realizacji. Coach jest partnerem motywującym,
aby ktoś stał się osobą, jaką pragnie być i miał życie,
jakiego pragnie - zarówno osobiście jak i zawodowo.
Jest jak osobisty profesjonalny partner, który pomaga
zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele
i zachęcić do podjęcia działań, aby osiągnąć lepsze
rezultaty.
Trenerem nazywa się osobę prowadzącą szkolenie,
którego rolą jest głównie transfer wiedzy oraz trenowanie
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IP: Kim jest dobry trener?

- doskonalenie odpowiednich umiejętności i zachowań
uczestników szkolenia np. negocjacji, rozmowy
sprzedażowej, zarządzania czasem, asertywności itd.

IP: Jaki zakres tematyczny szkoleń jest na topie
w Polsce i na świecie?
IG: Rynek w Polsce przekształca się w rynek
profesjonalnego doradztwa, którego uzupełnieniem są
właśnie szkolenia. Obserwujemy zwiększenie popytu
na bardziej specjalistyczne usługi rozwojowe, które
osadzają pracowników w konkretnym biznesie, nierzadko
wymagane jedynie w danym typie przedsiębiorstw.
Świat jakiś czas temu skupił się na modelach
teoretycznych, jednak praktyka pokazała, że nie tędy
droga. Ważniejsze okazują się postawy ludzkie i to w nich
tkwi największa siła. Dlatego firmy obecnie najczęściej
wybierają szkolenia z przywództwa - wynika to z faktu,
iż tylko skuteczny lider może przeprowadzić firmę
przez spowolnienie gospodarcze, które miało miejsce
w ostatnim czasie. Na znaczeniu zyskują szkolenia
z motywacji. Można zauważyć także niesłabnące
zainteresowanie szkoleniami z budowania zespołów i ich
integrowania. To efekt licznych fuzji i przejęć na rynku
w czasie kryzysu.

IP: W jakich obszarach menedżerowie rozwijają
swoje kompetencje? W których mają największe
problemy?
IG: Obszary w jakich managerowie rozwijają
swoje kompetencje są mocno powiązane z branżą,
stanowiskiem oraz samą firmą, w której pracują.
Przedsiębiorstwa potrzebują obecnie osób, które są
wysoce wyspecjalizowane, a zarazem elastyczne (np.
częste i znaczące zmiany uwarunkowań prawnych na
rynku farmaceutycznym). Dużym zainteresowaniem

Niezmiennie potrzebne są szkolenia miękkie, na przykład
z przywództwa. W czasach kryzysu potrzebni są
kompetentni managerowie, oni chętnie korzystają
z usług coachingowych. Największy problem
dostrzegamy obecnie w firmach z sektora MŚP.

Dziękuję za rozmowę !

------------------

cieszą się szkolenia rozwijające efektywność biznesową.

--------------------------------Właściciele, prezesi i dyrektorzy mają niską
świadomość korzyści płynących z inwestowania
w kapitał ludzki, posiadają ograniczoną wiedzę na
temat efektywnych sposobów rozwoju pracowników
i dostępnej na rynku oferty edukacyjnej,
a w rezultacie niską motywację do inwestowania
w rozwój swój i ludzi w swoich firmach.
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Kupujemy szkolenia,

czyli tak naprawdę co?
da się zauważyć duże rozbieżności w określaniu tego,
co tak naprawdę jest przedmiotem transakcji zwanej
„zakupem usługi szkoleniowej”. Od strony formalnej
kontrakty szkoleniowe definiują to zazwyczaj zdawkowo
i fragmentarycznie: „przedmiotem umowy jest
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z tematu
x dla grupy y w terminie z”. Koniec kropka. Nie zawsze
umowy specyfikują literalnie szczegółowy zakres prac.
Tymczasem refleksja na temat tego, co naprawdę
chcemy kupić, staje się ważna nie tylko dla prawników
redagujących umowy, lecz również dla pracowników
działów HR dokonujących wyboru najlepszego oferenta.
Zasadniczo kupujemy przecież trzyelementowy produkt:
określony zakres czynności, które mają być wykonane
przez firmę szkoleniową (nie tylko trenera), know-how
wzbogacone doświadczeniem trenera w danym obszarze
fachowym oraz metodykę realizacji projektu (nie tylko

-------------------------------------

W praktyce współpracy brokerskiej z wieloma klientami

samych zajęć). Szczególnie ważne wydaje się takie
postrzeganie w odniesieniu do szkoleń tzw. zamkniętych,
czyli przeznaczonych i projektowanych pod specyficzne
potrzeby jednej organizacji.
Mamy tutaj sytuację, gdzie z jednej strony te trzy
elementy składają się na jedną całość, opisaną
ofertą szkoleniową, a z drugiej strony są to jednak
dość rozłączne kryteria oceny. Zdarza się przecież,
że proponowany do realizacji trener jest wybitnym
fachowcem w danej dziedzinie z dużym doświadczeniem
zawodowym pracy, ale za to nie działa w żadnym
sensownym standardzie zarządzania projektem
szkoleniowym ani nawet żadnym trenerskim standardzie
prowadzenia samych zajęć („Dobry fachowiec, tylko jakoś
nie umiał przekazać nam swojej wiedzy”).
Z kolei konkurująca oferta proponuje dobre, rzetelne
podejście do całości projektu oraz trenera po trzech
szkołach trenerskich, ale… 27-letniego (niczego nie

trudniejszej grupie uczestników jest kłopot z wyborem,
choć właściwie to nie ma, bo wtedy najczęściej żadna
z tych ofert nie jest akceptowana. A do tego dochodzi
jeszcze ten trzeci element – zakres prac, które obejmuje
kontrakt. Czy w ramach stawki za dzień szkoleniowy
mieści się przygotowanie przez trenera testów wiedzy
albo rozmowy chociaż z częścią przyszłych uczestników
przed zajęciami? A co z telefonami trenera do wszystkich
uczestników miesiąc lub dwa po zajęciach z pytaniem:
„Jak idzie wdrażanie w pracy pomysłów, które miał pan
w trakcie naszych zajęć?”.

--------------------------------W negocjacjach często widzi się wówczas coś, co
nazywam „syndromem fachowca” – mogę wykonać
robotę solidnie, szybko i tanio, ale pod warunkiem
że zamawiający zdecyduje się tylko na dwa
przymiotniki jednocześnie.
Czasem to właśnie nieświadomość samego klienta
staje się ograniczeniem dla projektu szkoleniowego.
Bo jeśli klient nie wymaga, żeby w ofercie i umowie
pojawił się określony zestaw działań wspierających
efektywność procesu szkoleniowego, to przecież
trener czy firma szkoleniowa sama z siebie ich nie
zrobi, bo to dodatkowa praca, a więc też i koszt
wykonania zmniejszający zarobek.
--------------------------------Co z analizą kilku zgłoszonych problemów przed
szkoleniem i napisaniem do nich autorskich studiów
przypadku do rozwiązania na warsztatach, co przecież
nie jest pracą na jeden wieczór? A może te wszystkie
działania to fanaberia klienta, bo nie mieszczą się
w typowej roli trenera na szkoleniu?
Na szczęście są na rynku też tacy dostawcy usług
szkoleniowych, którzy pilnują swoich standardów pracy
zorientowanych na rezultaty. Zdarza się wtedy czasem
usłyszeć: „Chce pani kupić szkolenie, czy rozwiązać
problem?”. Paradoksalnie. Ale wtedy przynajmniej obie
strony mają szansę być „w pełni świadomymi praw
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ujmując młodym trenerom). I w ten sposób przy

i obowiązków” partnerami, gdzie role każdej ze stron (nie
tylko strony trenera) są precyzyjnie określone,
a nawet zapisane w umowie, również jako zobowiązania
po stronie kupującego. Z naszych doświadczeń
brokerskich wynika, że to zawsze służy interesowi
przedsiębiorstwa.

Trener jako wykonawca
zajęć czy partner
biznesowy?

--------------------------------Kiedy pracuje się z trenerami – czy to w ramach
różnych szkół trenerskich, gdzie głównie trafiają
młodsi stażem, czy to na szkoleniach dla trenerów
z firm szkoleniowych, gdzie widać dużą dozę
doświadczenia zawodowego – temat określenia roli
trenera w projekcie szkoleniowym staje się stałym
elementem.

--------------------------------Jakby się nie starać, to i tak, prędzej czy później,
w przestrzeni materializuje się to magicznie wracające
pytanie: „Co należy do zadań trenera, a co nie? Gdzie
kończy się jego odpowiedzialność za efekty szkolenia?”.
Jedną z konkluzji jest ta, że z pewnością nie na
przeprowadzeniu samych zajęć i na dobrej średniej
w ankiecie poszkoleniowej. Ale dalej już opinie są bardzo
podzielone. Z jednej strony wielu trenerów, szczególnie
„starych wyjadaczy”, przykłada dużą wagę do działań
związanych z rozpoznaniem i ustalaniem faktów,
oddzielaniem ich od fikcyjnych i fasadowych informacji,
dokładnym określeniem i rozgraniczeniem różnych
potrzeb różnych stron projektu (HR-u, menedżerów
i samych uczestników). Z grubsza można określić
to analizą potrzeby szkoleniowej, chociaż to tylko
termin metodyczny. To, na czym zależy zwolennikom
wzmocnienia analitycznej roli trenera, jest własne
bezpieczeństwo wykonania zlecenia i dobra świadomość
tego, „w co się gra”.

Funkcjonuje nawet obiegowe sformułowanie,
że klienci dzielą się na „tych uświadomionych i
pozostałych”.
--------------------------------Tacy trenerzy często mówią: „Gdy rozmawiam z klientem,
wystarczy mi zadanie kilku dobrych pytań, żeby wiedzieć,
że rozmówca tak naprawdę sam nie wie, czego chce,
i to wszystko znowu spadnie na mnie”. Z drugiej strony
pojawiają się głosy, że czasem jest jeszcze gorzej, bo
klient nie dość, że nie wie, to jeszcze wydaje mu się, że
wie doskonale i nie jest absolutnie otwarty na zmianę
swojego stanowiska. Takie sytuacje w świecie trenerskim
są postrzegane jako najbardziej frustrujące. Ale czy rolą
trenera jest przeprowadzanie rzetelnej analizy sytuacji
w organizacji klienta, która stanowi przyczynę i kontekst
zgłoszonej potrzeby szkoleniowej? Tudzież wspieranie
definiowania precyzyjnych celów, czyli tak naprawdę
uświadomienie sobie, czego się od szkolenia realnie
oczekuje poza pojawieniem się nowych kompetencji
u pewnej grupy ludzi? To wydaje się nominalną rolą HR
i menedżerów w organizacji, ale jednak od jakości tych
działań bardzo zależeć będzie efektywność pracy trenera.

Rola przełożonego
Podobnie rzecz się ma ze wspieraniem uczestników
szkolenia we wdrażaniu nowych kompetencji
w codziennej pracy. Kiedy się analizuje cały proces
zmiany szkoleniowej, widać wyraźnie, że już
w momencie powrotu uczestników z zajęć dydaktycznych
najsensowniej by było, gdyby pałeczkę odpowiedzialności
przejęli ich bezpośredni przełożeni. I bynajmniej nie
chodzi tu o zwyczajowe zapytanie się podwładnego:
„Jak tam było na szkoleniu? Fajnie?”, tylko o rzetelne
zaplanowanie współpracy nad dokonaniem tej zmiany,
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która jest celem projektu szkoleniowego z trzeciego
poziomu w modelu Kirkpatricka. Teoretycznie rola
trenera w tym momencie może się skończyć. Opracowuje
raport poszkoleniowy, wystawia fakturę i myślami jest
już przy kolejnym projekcie. Ale jak się zadaje pytanie:
„Co trener może zrobić na rzecz efektywności wdrożenia
kompetencji na stanowisku pracy?”, to trenerskie grupy
warsztatowe wypracowują z reguły całą masę, często
całkiem odkrywczych pomysłów.
Katarzyna Kaźmierczak, współwłaścicielka i trenerka
firmy K2 Training, przyznaje, że kiedy zaczęła bardziej
się angażować w kontakt z uczestnikami po zajęciach,
ustalać z nimi plany ich pomysłów na zmiany swojego
działania, interesować się ich wysiłkami i rezultatami,
odkryła wiele korzyści dla siebie. Najcenniejsze chyba
jest jednak to, że kiedy się proponuje takie wsparcie
klientowi, to z reguły otwiera to ogromne możliwości
stworzenia z nim relacji długoterminowej, lepszej
jakościowo i opartej na kontaktach nie tylko z HR.
Dla firmy szkoleniowej jest to naprawdę bezcenne
biznesowo.

Piotr Majewski

Paweł Kopijer

Personel PLUS

e-learning
na nowo

Czy nauka może stać się rozrywką?
od szkoleń, które mają tylko podnosić kompetencje
pracowników na rzecz tych powiązanych z efektami
i celami biznesowymi, które stawia sobie dana
organizacja. Tym samym działy HR stają się istotnym
partnerem dla biznesu w firmie, co nie tylko prowadzi
do podniesienia poprzeczki firmom szkoleniowym,
lecz także okazuje się wyzwaniem dla profesjonalistów
zarządzających działami szkoleniowymi.
Wiąże się to m.in. z lepszym i głębszym zrozumieniem
przez działy HR mechanizmów działania biznesu,
pozyskiwaniem wiedzy o tym, jak działają własne firmy,
w czym są konkurencyjne na rynku.

Od e-szkoleń przez
m-learning po social
learning
--------------------------------Szkoleniowcy muszą tworzyć taką ofertę produktów
i usług, by stać się partnerem wspierającym
działania szkoleniowo-biznesowe u klientów
zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
Stają się projektantami rozwiązań szkoleniowych,
z jednej strony pamiętając o celach biznesowych
organizacji, a z drugiej – o celach i korzyściach dla
pracowników.
---------------------------------

----------------------------------------------------------------

Minęła już epoka szkoleń dla szkoleń. Firmy odchodzą

To trudne, ale ciekawe wyzwanie. A wachlarz rozwiązań,
po które można sięgnąć, jest szeroki. Już w samych
tradycyjnych formułach szkoleniowych w ostatnich
latach pojawiły się: mentoring, coaching, job shadowin...
To tylko niektóre z modnych narzędzi rozwojowych.

E-learning
– dla niektórych wyłącznie
moda bez praktycznego zastosowania,
dla innych stał się źródłem inspiracji do
komponowania nowoczesnych rozwiązań
rozwojowych. E-learning to bardzo szerokie pojęcie
obejmujące narzędzia od najszerzej stosowanych
e-szkoleń, przez pigułki wiedzy w formie krótkich
multimedialnych filmików szkoleniowych,
aż po społecznościowe portale wiedzy i
uczenie społecznościowo.

E-learning a potrzeby
nowych generacji
Nowe pokolenia, nowi pracownicy mają zupełnie inne
oczekiwania. Chcą pracować, uczyć się, mieć tzw. fun i to
wszystko w pracy. Nowe pokolenia, które już za moment
zdominują rynek pracy i rynek konsumenta, żyją
z urządzeniem mobilnym w ręku, stale podpięte do „sieci”.

właściwie w każdej sferze życia.
Nie ma od tego odwrotu, nawet jeśli my, starsze
pokolenia, buntujemy się przeciwko temu. Z drugiej
strony nowa sytuacja gospodarczo-ekonomiczna wymaga od firm zapewniania sobie przygotowanych do
bieżących wyzwań pracowników oraz budowania takiego
środowiska pracy i rozwoju, by wspierać innowacyjność,
konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa poprzez
inwestycje w kapitał ludzki. Jak podołać temu wyzwaniu?
Jak nie zostać w tyle? Wyzwaniem jest trafienie do serc i
umysłów pracowników z takim oddziaływaniem szkoleniowym,
by ono „mówiło” w dzisiejszej i jutrzejszej rzeczywistości.

Wiedza na żądanie
Mobile learning jest krokiem milowym, jeśli chodzi
o nowy sposób nauki. Pracownik sam ma możliwość
wyboru tego, czego chce się uczyć, i zakłada, że
organizacja ufa mu na tyle, by sam mógł określać swoje
potrzeby zawodowe i zadbał o ich zaspokojenie.
Jest to prawdopodobnie największa kulturowa
przeszkoda. Skłania do pozostawienia akademickiego
stylu nauki i podjęcia „street view”, przyjmowania wiedzy,
umiejętności, postaw i zachowań w czasie i miejscu,
„on-demand”: według potrzeb i na żądanie,
w odpowiedniej dla pracowników formie.

E-learning a uczenie
akademickie
Tradycyjny sposób nauki odrywa nas od pracy na
godziny, dni czy nawet tygodnie, by uczyć złożonych,
pełnych szczegółów struktur, tygodnie czy nawet
miesiące przed zastosowaniem fragmentu tej wiedzy
w praktyce. Takie podejście bazuje na trzech filarach:

----------------------------------------------------------------------------------

Internet staje się głównym medium komunikacyjnym:

1. zrozumieniu materiału,
2. zapamiętaniu dokładnie materiału na dłuższy czas,
3. używaniu wiedzy przy każdej nadarzającej się okazji,
nawet jeśli oznacza to czekanie na „szansę”
czy „wydarzenie”.
Zdecydowana większość klasycznego e-learningu
w postaci e-szkoleń bazuje na podejściu akademickim.
Jest zaprojektowana, by uczący się budował struktury
wiedzy.

Krótko i angażująco
Mobile learning jest projektowany według
wspomnianego już wyżej podejścia „street view”.
Od pojawienia się Google nastąpiła wielka zmiana
w sposobie przeglądania i przetwarzania informacji.
Teraz informacje są łatwo dostępne, podawane szeroko
i szybko. To samo dotyczy uczenia się. Powinniśmy
odchodzić od analizowania dużych ilości danych,
by znaleźć trzy kluczowe informacje. Mobile learning
znacząco różni się formułą nauki od tradycyjnie
rozumianego e-learningu.
Po pierwsze, różni się długością. Mobile learning jest
projektowany z myślą o krótkich, dokładnych obiektach
uczących, nazywanych „nano” czy „flash learning”
– nie dłuższych niż klika minut.
Po drugie – sposobem korzystania. Osoby chcą odświeżać
wcześniej nabytą wiedzę w krótkiej formie tuż przed
koniecznością jej zastosowania w praktyce. Pozwala to
użytkownikom na zintegrowanie kontentu szkoleniowego
z wykonywaną pracą – na uczenie się bezpośrednio przed
wydarzeniem, np. prowadzeniem spotkania zarządu czy
uczestniczeniem w trudnej rozmowie.
Po trzecie, mobile learning odróżnia się strukturą.
Kontent jest kompaktowy i zwięzły, by mógł być
szybko wykorzystany, kiedy jest potrzebny. Wymaga
to wyznaczenia bardzo szczegółowych i jasnych celów

zaszczepić informacje w pamięci odbiorcy szkolenia.
E-learning często skupia się na większej liczbie słów,
dłuższym czasie, większej liczbie przykładów; mobile
learning koncentruje się na stylu nauki, który całkowicie
zaangażuje słuchacza (słowami, obrazami, tempem)
na krótki czas.

E-learning –
na smartphony,
tablety, laptopy
I wreszcie mobile learning wyróżnia się dostarczaniem
kontentu. Urządzenia przenośne, takie jak smartphony
i tablety, pozwalają na skuteczne używanie mobile
learningu, chociaż mobilny kontent może być również
używany na pecetach czy laptopach. Tymczasem
większość szkoleń e-learningowych działa dobrze
wyłącznie na komputerze. Jest w nich zbyt wiele słów,
za mało angażujących interakcji i zwyczajnie trudno
jest utrzymać uwagę podczas 30-minutowego wideo na
telefonie komórkowym.

--------------------------------E-learning jest uzasadniony w organizacji, kiedy
mówimy o rozbudowanych zagadnieniach.
Mobile learning z kolei zapewnia informacje
zintegrowane, na żądanie, dostępne z każdego
miejsca, zorientowane na nadchodzące wydarzenie.
Odgrywa bardzo ważną rolę w utrwalaniu wiedzy
i wspomaganiu produktywności.
--------------------------------Mobile learning nie jest lepszy od e-learningu, ale jest
bardziej zintegrowany: nauka – praktyka, poznanie –
zastosowanie. Skuteczne zarządzanie wiedzą
w organizacji wspierają oba sposoby. E-learning pomaga
w dostarczaniu szkoleń wewnątrz organizacji. Mobile
learning w przybliżaniu nauki do ludzi.

----------------------------------------------------------------------------------

szkolenia, z użyciem wizualnych pomocy, by łatwiej

Sztuczna inteligencja
i rozszerzona
rzeczywistość
w szkoleniach
Mobile learning otwiera jeszcze większe możliwości
w projektowaniu rozwiązań szkoleniowych. Świat
urządzeń mobilnych oraz urządzeń, które są
wykorzystywane w grach (typu Kinect, PS MOVE, google
glasses i inne), inspirują szkoleniowców do zanurzenia
uczestników projektów szkoleniowych w tzw. wirtualnej
– rozszerzonej rzeczywistości (AR) (ang. augmented
reality). Zapewnia nam ona zwiększoną perspektywę
widzenia realnego świata. Szkolenia z wykorzystaniem
AR pozwalają pójść dalej w procesie doświadczania
edukacyjnego, dają możliwość faktycznego zastosowania
nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, ale
w bezpiecznej szkoleniowej sytuacji. Dzięki technologii
AR osoba ucząca się może treningowo znaleźć się
w dowolnej lokalizacji, w dowolnej sytuacji, środowisku
i doświadczyć zupełnie nowego poziomu zrozumienia
i budowania kompetencji. AR zmienia sposób uczenia
się z procesu czysto poznawczego w fazę nauki przez
fizyczne doświadczanie w wirtualnej rzeczywistości.
AR nabierze wkrótce ogromnego znaczenia w dziedzinie
e-learningu. Projektanci e-learning, deweloperzy dzięki tej
technologii mają niebywałą szansę zapewnienia osobom
uczącym się takiego środowiska uczenia się, w którym
świat wirtualny (świat, w którym de facto spędzamy
mnóstwo czasu) zaczyna się przenikać z otaczającą
rzeczywistością. Czyż zatem nie jest to ten „fun”, o jaki
chodzi nowym pokoleniom? Czy nauka może stać się
rozrywką?

Marta Machalska
Personel PLUS

Katalyst MBA będzie pierwszym w Europy
Środkowo-Wschodniej programem w pełni
międzynarodowym, o rozpoznawalnej na
poziomie europejskim marce, porównywalnej
z marką najlepszych szkół biznesu
z Zachodniej Europy.

Profesor Witold Orłowski
Szkoła Biznesu Politechnika Warszawska

menedżera wprawiają w ruch machinę
każdej firmy, a wymagania stawiane przed
współczesnymi menedżerami są coraz wyższe.
Jak być liderem zmian i przewodzić firmie
w świecie nieustającej konkurencji? Czy studia
MBA mogą w tym pomóc?
Profesor Witold Orłowski: Programy MBA to nie
tylko piękny dyplom, ale przede wszystkim intensywny
ładunek wiedzy, ćwiczenia rozwijające talenty i zdolności
menedżerskie, nowe doświadczenia w rozwiązywaniu
problemów decyzyjnych i niesłychanie intensywny
umysłowy trening, po którym zawodnik jest zdolny
do szybszego biegu.

-----------------------------------

Iwona Polok: Wiedza, umiejętności i postawa

Programy MBA muszą zmieniać się, bowiem zmieniają się
oczekiwania ich uczestników. Jest to przede wszystkim
problem zmieniającej się światowej gospodarki i nowych
wyzwań, stających przed ambitnymi menedżerami.
Zmieniają się zasady prowadzenia biznesu, zmieniają
się strategie rozwoju przedsiębiorstw, zmieniają się
ludzie, zmienia się otoczenie, w którym firma działa.
Uczestnicy studiów MBA oczekują nie tylko wiedzy na
temat tych zmian, ale również narzędzi dalszego uczenia
się, dzięki którym będą mogli dostosować się do zmian
w przyszłości. I będą prawdziwymi liderami, umiejącymi
kierować innymi ludźmi w zmieniającym się świecie.

IP: Studia MBA dają możliwość rozwoju
wielopłaszczyznowego, szczególnie dla mniej

okazja do skonfrontowania swoich koncepcji
z osobami z podobnego poziomu wiedzy
i doświadczenia, ale reprezentującymi inne
sektory oraz firmy innej wielkości. Dlaczego Ci
profesjonaliści powinni skierować swe kroki do
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej?
Profesor Witold Orłowski: Szkoła Biznesu Politechniki
Warszawskiej ma w swojej ofercie świetny program
MBA, bazujący na naszych wieloletnich doświadczeniach
i realizowany w strategicznej współpracy
międzynarodowej. Tworząc go, korzystaliśmy również
z doświadczeń naszych założycieli: London Business
School, HEC Paris i NHH Bergen. Stworzyliśmy
w Szkole własny, unikalny model kształcenia oparty na
trzech, realizowanych równolegle w miarę nabywania
rosnących kompetencji filarach: filaru wiedzy niezbędnej
dla menedżera, filaru zdolności do wykorzystania tej
wiedzy w praktyce, a wreszcie filaru rozwoju osobistych
umiejętności i cech przywódczych. Nasz nowy,
międzynarodowy program MBA realizujemy od tego
roku pod logo Katalyst MBA.

IP: Programy MBA adresowane są do właścicieli
firm i menedżerów, którzy najczęściej mają na
koncie wieloletnie doświadczenie
w zarządzaniu strategicznym i nieobce są
im trudy podejmowania kluczowych decyzji
w firmie. Wiemy, że podstawą każdej nauki
jest doświadczenie. Dlatego dla managerów
najważniejsze są studia przypadków i związane
z nimi innowacyjne narzędzia, gwarantujące
praktyczność zajęć. Czym Katalyst MBA różni się
od innych programów realizowanych w Polsce?

----------------------------------------------------------------------------------

doświadczonych menedżerów. Siłą MBA jest

Profesor Witold Orłowski: Katalyst MBA to nowa
jakość w edukacji menedżerskiej nie tylko w Polsce,
ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Po raz
pierwszy mamy do czynienia z programem w pełni
międzynarodowym, a w dodatku nie przywiezionym
z zewnątrz, ale specjalnie stworzonym z myślą o całym
regionie przez dwie spośród najlepszych istniejących tu
szkół biznesu. Pierwszą jest Szkoła Biznesu Politechniki
Warszawskiej, stworzona 23 lata temu przez Politechnikę
Warszawską oraz trzy europejskie szkoły biznesu.
Drugą jest Szkoła Biznesu Central European University,
amerykańskiego uniwersytetu z siedzibą w Budapeszcie,
założonego 25 lat temu przez George’a Sorosa.
W Polsce, tak jak w wielu innych krajach regionu,
powstało w ciągu minionego ćwierćwiecza sporo dobrych
programów MBA. Miały one jednak w większości
charakter lokalny – prowadzone były zazwyczaj
w językach narodowych, skierowane w zasadzie
do studentów z kraju.
Dobrej jakości nauczania towarzyszyła bardzo nikła
rozpoznawalność marki na poziomie europejskim,
a w ślad za tym stosunkowo mały prestiż dyplomu.
Dziś chcemy to zmienić, tworząc pierwszą w Europie
Środkowo-Wschodniej markę, która będzie mogła
konkurować z najlepszymi.

IP: Podnoszenie efektywności i optymalizacja
kosztów, budowanie przewag konkurencyjnych
i nowych modeli biznesowych, definiowanie
innowacji i dobór nowoczesnych technologii...
te i wiele innych zadań stoją przed
współczesnym liderem. Ale lider, aby wygrywać
w tych niepewnych czasach, musi być kimś
więcej, niż tylko sprawnym menedżerem.

Katalyst MBA wpłynie na atrakcyjność oferty dla
przyszłych liderów?
Profesor Witold Orłowski: Wielonarodowościowe
grupy studentów w Warszawie i Budapeszcie będą
pracować razem, spotykając się ze sobą podczas
specjalnych sesji i wykorzystując intensywnie narzędzia
współpracy na odległość.

--------------------------------Katalyst MBA będzie pierwszym w Europy ŚrodkowoWschodniej programem w pełni międzynarodowym,
o rozpoznawalnej na poziomie europejskim marce,
porównywalnej z marką najlepszych szkół biznesu
z Zachodniej Europy.

--------------------------------Siatka zajęć jest ułożona w sposób, który pozwala
wykładowcom na stałe podróże między obu miastami
i równoległe prowadzenie zajęć, a studentom otworzy
możliwość korzystania z oferty obu szkół – przykładowo,
uczestnik programu będzie miał dzięki temu do
wyboru odbycie zajęć fakultatywnych w Warszawie
lub w Budapeszcie, albo uczestnictwa w interesujących
dla niego zajęciach w obu szkołach. Odbywające się
zazwyczaj co 3 tygodnie, intensywne zjazdy poprzedzone
sesjami przygotowawczymi realizowanymi poprzez
internet, pozwolą studentom łączyć program z pracą.

IP: Czy można zaryzykować stwierdzenie,
że Katalyst MBA jest odpowiedzią Europy
Środkowo-Wschodniej na programy Europy
Zachodniej i jest przełomowy na rynku polskim?

-------------------------------------------------------------------------------

Jak zintegrowanie programów MBA w ramach

Profesor Witold Orłowski: Tak, nie mam co do
tego wątpliwości. W naszej szkole uznaliśmy, że
utrzymanie wysokiej jakości studiów MBA w Warszawie,
przy rosnącej konkurencji ze strony najbardziej
renomowanych szkół zarządzania z Europy Zachodniej
i USA, możliwe jest tylko w przypadku awansu do
wyższej ligi – a więc stworzenia marki programów MBA
o charakterze nie krajowym, ale regionalnym. Żadna ze
szkół biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest
dziś w stanie wypromować takiej marki własnymi siłami.
Stąd pomysł na to, by pójść drogą strategicznego aliansu.
W USA i Zachodniej Europie jest to rzecz dobrze znana.
U nas – całkowita nowość. Ale uważamy, że bez takiego
wysiłku, nie bylibyśmy w stanie skutecznie konkurować
z najlepszymi.

Dziękuję za rozmowę

Profesor Witold Orłowski
Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki
Warszawskiej, członek Rady Gospodarczej
przy Premierze RP, Specjalny Doradca
Komisji
Europejskiej
ds.
Budżetu,
a także główny doradca ekonomiczny
PWC. Autor wielu książek oraz uznany
publicysta i komentator życia polityczno gospodarczego w Polsce.

Coachingu zespołowego
warto doświadczyć

efektywności biznesowej. Wprowadzają standardy
obsługi, szkolą pracowników z technik sprzedaży,
wydają pieniądze na akcje promocyjne i reklamę. Na
konkurencyjnym rynku, szczególnie w trudnych czasach
kryzysu, coraz trudniej osiągnąć satysfakcjonujący wzrost
sprzedaży. Czy coaching zespołowy może być tutaj
użyteczny?
Coaching zespołowy jest ciekawą alternatywą dla
szkoleń. Te często nie spełniają zakładanych oczekiwań.
Podstawowym wyzwaniem jest bowiem trudność
w procesie wdrożenia rozwijanych podczas szkoleń
umiejętności. Poza tym, jak często pokazuje moje
doświadczenie w pracy z organizacjami biznesowymi,
problemem nie jest brak wiedzy i umiejętności
sprzedawców, tylko inne czynniki, tj. nieefektywne
procesy, brak określonych zasobów lub ich
niewystarczająca liczba, zła komunikacja czy w końcu
brak motywacji u sprzedawców.

----------------------------------------

Organizacje poszukują sposobów na zwiększanie swojej

Czemu zatem coaching ma być efektywniejszy?
n Pracujemy na rzeczywistych wyzwaniach, z którymi
zmagają się zespoły sprzedażowe.
n Wypracowane pomysły rozwiązań są „własnością”
członków zespołu, więc mają oni większą motywację
do ich wykorzystania w praktyce. W porównaniu
ze szkoleniami nie występuje problem trudności we
wdrożeniu. Zespół sam decyduje o tym, co chce zrobić,
nikt tego nie narzuca.
n W trakcie pracy coachingowej zespół uczy się
korzystać z efektywnych form pracy. W żargonie
coachingowym mówi się o „instalowaniu w umysłach
uczestników coachingu wewnętrznego coacha”.
Członkowie zespołu uczą się tego, że pewne struktury
wspierające wspólną pracę oraz określone rodzaje pytań
są po prostu skuteczne.
n W porównaniu z coachingiem indywidualnym, który
również jest efektywną formą wspierania realizacji
wyników sprzedażowych, pracujemy z całym zespołem
jednocześnie, więc jest to tańsze rozwiązanie.

--------------------------------Coaching zespołowy to sposób pracy z zespołem,
w którym coach, najczęściej zewnętrzny, wspiera
zespół w podnoszeniu jego efektywności –
zadaniowej i relacyjnej.
--------------------------------Tutaj te dwie perspektywy są znaczące. Brak
efektywności zespołu wynika czasem z nieskutecznych
procedur działania, braku koncentracji na efektach,
ale może też wynikać z zaburzeń w kontaktach
interpersonalnych między poszczególnymi członkami
zespołu oraz między zespołem i jego liderem.
Coach pracuje z zespołem – pomaga doprecyzować cele
zespołu, określi jego zasoby i ograniczenia, pomaga
zbudować wewnętrzną spójność, znaleźć rozwiązania
problemów i zdefiniować plan działania. W aspekcie
relacyjnym coach pomaga dodatkowo katalizować
negatywne emocje, modeluje komunikację i pomaga
uczestnikom zespołu zrozumieć, co się w zespole dzieje.
To, co jest charakterystyczne dla coachingu i odróżnia go
od szkoleń i doradztwa, to:

Cele do pracy definiuje zespół. Nawet jeśli
zewnętrzny coach jest wynajęty przez organizację

do zrealizowania konkretnego celu, np. polepszenia
komunikacji w zespole czy zwiększenia efektywności
sprzedażowej, to i tak cel na wspólną coachingową
pracę określa zespół. Musi on oczywiście wspierać cele
organizacji, które tutaj stają się pewną ramą do pracy
coachingowej.

------------------------------------------------------------------------------

Coaching zespołowy
jako metoda wspierania
zespołów

Odpowiedzialność za wybory i decyzje jest
po stronie zespołu. Coach proponuje struktury,

korzysta z różnych swoich umiejętności, aby poszerzyć
perspektywę patrzenia na wyzwania, z którymi mierzy
się zespół. Jednak to nie coach mówi, co jest dobrym
rozwiązaniem, co nie, to nie on podejmuje decyzje. Robi
to zespół i to stanowi właśnie siłę tej metody. Budujemy
odpowiedzialność i zaangażowanie po stronie zespołu.
Coach pracuje z zespołem jako całością – w odróżnieniu
od coachingu grupowego, gdzie coach pracuje nad
celami poszczególnych osób w grupie. W coachingu
zespołowym cele jego członków są ważne, tylko jeśli
wprost wzmacniają lub osłabiają zespół w realizacji jego
celu. Klientem w coachingu zespołowym jest zespół, a nie
jego poszczególni członkowie.
Coaching zespołowy jest metodą pracy z pogranicza
szkoleń i coachingu (patrz na s. 29 rysunek: „Coaching
zespołowy”).
Z coachingu indywidualnego coach zespołowy bierze
przede wszystkim:

Postawę coachingową – coach zespołowy

przyjmuje postawę charakterystyczną dla coachingu
indywidualnego, wyraża się ona w takich stwierdzeniach,
jak: „Zespół jest kompletny i ma wszystkie zasoby, które
są potrzebne mu do osiągnięcia wszystkiego, czego
pragnie”, „Jako coach towarzyszę w zmianie zespołowi”,
„Nasza relacja jest partnerska i symetryczna”,
„Nie oceniam, akceptuję wybory i decyzje zespołu”.

Struktury coachingowe – coach najczęściej

stosuje jakąś strukturę lub model jako oś procesu
coachingowego i samej sesji, np. model GROW.

Wykorzystuje też techniki sprawdzające się w coachingu
indywidualnym, np. koło wartości, arkusze celów, mapy
zasobów itp.

z espołowy korzysta dokładnie z tych samych
umiejętności co coach indywidualny, tj. zadaje pytania,
słucha i odzwierciedla.
Ze szkoleń coach zespołowy bierze:

Pracę na procesie grupowym – musimy

pamiętać, że tam, gdzie jest zespół, tam uruchamiają
się charakterystyczne dla małych grup procesy
psychologiczne. Coach zespołowy musi rozumieć
te procesy i nimi zarządzać.

Struktury szkoleniowe – szczególnie w aspekcie
zadaniowym coach zespołowy wykorzystuje te same

techniki facylitacyjne, które wykorzystuje się w trakcie
szkoleń i doradczych sesji warsztatowych, np. macierz
SWOT, analiza pola siły, kapelusze de Bono itp.

Umiejętności trenerskie – w związku z tym,

że coach zespołowy pracuje z grupą, potrzebuje mieć
rozwinięte te umiejętności, które pomagają zapanować
nad komunikacją w grupie i kierunkują właściwie pracę
zespołu, czyli mówimy o facylitacji i moderowaniu.

Kiedy zastosować
coaching zespołowy?
--------------------------------Coaching zespołowy może być użyteczny wszędzie
tam, gdzie zespół sprzedażowy zmaga się
z jakimś wyzwaniem na poziomie zadaniowym
lub relacyjnym.
--------------------------------Najczęściej organizacje decydują się na coaching
zespołowy w następujących przypadkach:
n Tworzy się nowy zespół sprzedażowy i menedżerowi
zależy na tym, aby jak najszybciej zespół mógł

-----------------------------------------------------------------------------------

Umiejętności coachingowe – coach

skoncentrować się na realizacji celów zadaniowych.
Wiadomo, że każdy nowy zespół musi ułożyć się na
poziomie relacyjnym. Na początku jego funkcjonowania
jego członkowie wiele energii pożytkują na wzajemne
określenie relacji i wypracowanie obowiązujących norm.
Kilka sesji coachingu zespołowego może skrócić ten
okres.
n Planowane jest połączenie dwóch zespołów. Coaching
zespołowy może pomóc szybko przejść przez ten trudny
proces.
n Zespół sprzedażowy nie realizuje swoich celów
biznesowych. Coach może pomóc zidentyfikować
przyczyny braku efektywności i wesprzeć zespól
w wypracowaniu pomysłów na działania naprawcze.
n W zespole nie ma współpracy albo jest konflikt
pomiędzy sprzedawcami. Proces coachingowy może
pomóc wyjaśnić, co się dzieje w zespole i pomóc znaleźć
odpowiednie rozwiązania.
n Menedżerowi zależy na rozwoju i doskonaleniu
zespołu. Może on skorzystać z pomocy coacha, aby
zaplanować wspólnie z zespołem kierunki i proces jego
rozwoju.
n W organizacji planowane są zmiany. Coach zespołowy
pomaga zespołowi przygotować się na czekające go nowe
wyzwania.
Tych kilka zaprezentowanych przykładów nie wyczerpuje
wszystkich możliwych sytuacji, w których coaching
zespołowy może być użyteczny. Wszędzie tam, gdzie
wsparcie z zewnątrz może być pomocne, coaching
zwykle się sprawdza (patrz ramka: „Coaching zespołowy
dla regionalnych przedstawicieli handlowych”).

Czy coaching zespołowy
jest metodą pracy
z każdym zespołem?
Niestety, bardzo często się zdarza, że organizacja
decyduje się na coaching zespołowy, nie licząc się
z tym, czy zespół chce pracować z coachem, czy też nie.

coaching zespołowy
dla regionalnych
przedstawicieli handlowych
W jednej z organizacji pracowaliśmy z zespołem

behawioralne. Techni-ka ta polega na tym, że

regionalnych przedstawicieli handlowych.

każdy z członków zespołu wypełnia indywidualny

Był to pięcioosobowy zespół rozproszony po

test osobowości – w naszym przypadku był to

całej Polsce. Każdy ze sprzedawców działał

test psychometryczny NEO-FFI – a następnie

na określonym terytorium i obsługiwał swój

przedstawia pozostałym członkom zespołu

portfel klientów. Zostaliśmy zaproszeni jako

wyniki testu i omawia, jak jego osobowość może

coachowie do wzmocnienia współpracy między

wpływać na efektywność zespołu. Kluczową

poszczególnymi przedstawicielami. W opinii

strukturą wykorzystywaną w trakcie sesji

menedżera zarządzającego zespołem jego

wprowadzającej był „Warsztat wartości”.

podwładni w zbyt małym stopniu dzielili się

Zespół określił ważne dla niego wartości,

między sobą dobrymi praktykami i zbyt mało

a następnie poddał ocenie poziom ich realizacji

się wspierali.

w zespole. Efektem sesji było określenie
oczekiwanych zasad współpracy.

Celem procesu coachingu zespołowego było
wzmocnienie współpracy i stworzenie poczucia

Kolejne sesje miały charakter przeglądowy.

zespołowości wśród przedstawicieli handlowych.

Wspólnie z zespołem sprawdza-liśmy, które

Zaplanowaliśmy półroczny proces coachingowy

z zakontraktowanych działań zostały wykonane,

składający się z sześciogodzinnej sesji

sprawdzaliśmy, w jakim stopniu zdefiniowane

wprowadzającej oraz pięciu trzygodzinnych sesji

podczas sesji wprowadzającej wartości zespołu

coachingowych realizowanych z częstotliwością

są realizowane i zespół wyznaczał sobie kolejne

raz w miesiącu.

zadania.

Podczas pierwszej sesji zajęliśmy się

Efektem procesu był wzrost poczucia spójności

budowaniem partnerstwa – wyjaśniliśmy, na

w zespole oraz zwiększenie poziomu wzajemnego

czym polega coaching zespołowy, określiliśmy

wsparcia. Efektywność procesu była oceniana na

zasady partnerstwa, zaproponowaliśmy kilka

poziomie trzecim według modelu Kirkpatricka,

standardowych technik na bliższe poznanie się

tj. na poziomie zmian w zachowaniach.

przedstawicieli, w tym tzw. profilowanie

i pozorna współpraca. Coach musi poświęcić wtedy sporo
czasu i energii na zbudowanie partnerstwa z zespołem
i wzbudzenie zaangażowania.

--------------------------------W coachingu indywidualnym, aby praca z klientem
była możliwa, musi mieć on wewnętrzną gotowość
i motywację do pracy w relacji coachingowej.
W coachingu zespołowym jest podobnie. Zespół
musi chcieć pracować ze sobą i z coachem.
W biznesie to jest podstawowy warunek pracy
i jednocześnie ograniczenie coachingu.
---------------------------------

Jak wygląda proces
coachingu zespołowego?
--------------------------------Siłą coachingu jest to, że jest procesem.
--------------------------------Zależnie od celów coachingu i rodzaju wyzwania,
z którym zespół się mierzy, procesy coachingowe mogą
przebiegać różnie – począwszy od dwóch trzygodzinnych
sesji do kilkumiesięcznych procesów, w których zespół
spotyka się systematycznie raz w miesiącu.
Pamiętajmy, że zmiana w coachingu, także w coachingu
zespołowym, odbywa się między sesjami. Spotkania
zespołu są ważne, ich wynikiem jest plan działania i to
o te działanie właśnie chodzi. Dzięki temu, że zespół
ma możliwość spotykać się kilkakrotnie, możliwa jest
ocena efektywności podjętych działań i w razie czego
wprowadzenie modyfikacji do planu.
Najczęściej stosowaną strukturą dla sesji coachingu
zespołowego i osią całego procesu coachingowego
jest model GROW. Zespół przechodzi kolejno przez
następujące etapy:

------------------------------------------------------------------------------------

Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest opór

n definiowanie celów na proces coachingowy (Goal),
n analiza aktualnej sytuacji w zespole i kontekstu,
w którym zespół działa (Reality),
n poszukiwanie pomysłów na działania (Options),
n planowanie konkretnych działań (Will).
Coach zespołowy w pracy z zespołem sprzedażowym
często wykorzystuje podobne techniki i struktury jak
coach pracujący z klientem w relacji indywidualnej.
Muszą one być oczywiście dostosowane do pracy
z większą grupą osób. Dlatego tak ważne tutaj jest
połączenie klasycznych umiejętności coachingowych,
tj. zadawania pytań, słuchania i odzwierciedlania (czyli
swego rodzaju informacji zwrotnej od coacha na temat
tego, co on widzi lub słyszy, obserwując i słuchając
zespół) z umiejętnościami facylitacyji i moderacji.
Struktura pojedynczej sesji ma dokładnie analogiczną
strukturę: zespół definiuje cele, które chce osiągnąć
w trakcie sesji, następnie analizowana jest rzeczywistość
– wyzwanie, problem, potem generowane pomysły na
działania i na końcu zespół decyduje, co konkretnie zrobi
do czasu kolejnej sesji.

warsztat
wartości

Struktura wykorzystywana w sytuacji,
gdy chcemy pomóc członkom
zespołu przyjrzeć się relacjom, jakie
w nim panują, wyjaśnić niejasności
i zakontraktować dalszy sposób
wspólnej pracy.

Wtedy mamy do czynienia z jedną dłuższą sesją, np.
sześciogodzinną. Musimy pa-miętać, że w odróżnieniu

--------------------------------Oprócz całych procesów coachingowych czasem
firmy decydują się na sesje interwencyjne,
szczególnie wtedy gdy w zespole jest jakiś konflikt
i potrzebne jest szybkie działanie.

procedura pracy

---------------------------------

Określenie wartości zespołowych – uczestnicy

od pracy w relacji indywidualnej coach zespołowy musi
zbudować partnerstwo i pozyskać zaufanie nie jednej
osoby, ale całej grupy. Na to potrzebny jest czas – od

Etap 1.
najpierw indywidualnie, a następnie na forum
wybierają pięć najważniejszych wartości dla zespołu.

godziny do dwóch, zależnie od wielkości grupy. Zespół
definiuje spo-dziewany efekt, a coach proponuje zwykle
jakąś strukturę pozwalającą poprzyglądać się temu, co
dzieje się w zespole (patrz ramka: „Warsztat wartości”).
Nie należy mylić sesji coachingowej z sesją mediacyjną.
W sesji coachingowej, mimo że ma ona charakter interwencyjny, nadal obowiązują dwie zasady:
1. cele na sesje definiuje zespół;

Etap 2.
Skalowanie wartości – każdy z członków zespołu
anonimowo określa na skali od 1 do 10, na ile dana

wartość jest obecnie w zespole reali-zowana (gdzie
1 oznacza w ogóle, a 10 w pełni). Coach następnie
przenosi indywidualne oceny na zbiorczą skalę, tak
aby widoczne były wszystkie oceny.

2. odpowiedzialność za to, co w trakcie sesji się wydarzy,
i za podjęte decyzje ponosi zespół.

Czy menedżer może być
coachem dla swojego
zespołu?
Idealną sytuacją byłoby wyposażenie menedżerów
w kompetencje coacha zespołowego, aby mógł on
samodzielnie wspierać swój zespół sprzedażowy.
Trudność z coachingiem menedżerskim – zarówno
indywidualnym, jak i zespołowym – jest związana z tym,
że z definicji relacja przełożony–podwładny jest relacją
niesymetryczną. Ten fakt znacząco utrudnia przyjęcie
przez menedżera roli coacha dla swoich podwładnych.
Trudno menedżerowi jest wyjść z roli osoby zlecającej
zadania oraz kontrolującej ich wykonanie i przyjąć rolę
wspierającego coacha. Wymaga to dużej elastyczności
menedżera, dużej samoświadomości i doskonałych
kompetencji komunikacyjnych. Jeśli menedżer

Etap 3.
Dyskusja nad sytuacją w zespole – w oparciu
o dokonaną przez zespół ocenę coach stymuluje
dyskusję o tym, co dzieje się w grupie, jakie są
potrzeby uczestników i co im nie odpowiada we
wzajemnej pracy.

Etap 4.
Kontraktowanie zasad dalszej współpracy – efektem

dyskusji nad aktualną sytuacją ma być określenie
zasad, które mają obowiązywać w zespole, oraz
zobowiązanie

się

wszystkich

lub

wybranych

członków zespołu do podjęcia okre-ślonych działań
naprawczych.

Sesja warsztatowa trwa zwykle od trzech do sześciu
godzin zależnie od wielkości zespołu i specyfiki
problemu, z którym mierzy się zespół.

jest wspierający, a jest dyrektywny i kontrolujący, raczej
trudno sobie wyobrazić sytuację, w której jego podwładni
nagle otwierają się przed nim.
Coaching zespołowy z menedżerem w roli coacha jest
możliwy, ale na pewno nie każdy menedżer nadaje się do
roli coacha.

Warto spróbować...
Coaching zespołowy może być efektywną metodą
wspierania zespołów, w tym zespołów sprzedażowych.
Pozwala zaangażować pracowników w samodzielne
poszukiwanie efektywnych strategii działania. Ponadto

--------------------------------

w codziennym zarządzaniu swoimi sprzedawcami nie

buduje u członków zespołu odpowiedzialność za efekty
i motywację
do wdrażania
wygenerowanych
pomysłów.
W odróżnieniu
od coachingu
indywidualnego jest
tańszą metodą i w
wielu przypadkach
zdecydowanie bardziej
efektywną niż szkolenia.

Rafał Szewczak
Personel PLUS

---------------------------------------------------------------------

Szkolenia językowe w kontekście

szybkiego awansu
pracownika

doskonalenia kompetencji, w szczególności dotyczących
umiejętności posługiwania się językiem obcym? Jakie
rozwiązania wybierają organizacje? O czym pamiętać,
gdy na doskonalenie umiejętności mamy ograniczoną
ilość czasu, gdyż jest to związane z nagłymi zmianami
personalnymi, a jednocześnie zależy nam na wymiernych
efektach? Jak szybko i efektywnie podnieść kompetencje
językowe pracowników?

Awansowanie
pracowników firmy niejednokrotnie
wiąże się z koniecznością nabywania nowych
kompetencji, uzyskania dodatkowych certyfikatów
czy też poszerzenia umiejętności językowych. Aby
zatrzymać przy sobie grono najlepszych specjalistów,
organizacje coraz częściej decydują się na wspomaganie
procesu ich doskonalenia, traktując to jako inwestycję w
budowanie własnej konkurencyjności, nie tylko na rynku
pracy, lecz również w biznesie. Dawanie możliwości
rozwoju umiejętności to także istotny element
motywacyjny, budujący zaangażowanie
pracowników.

Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla
całej organizacji, jak i dla poszczególnych osób
uczestniczących w programach rozwojowych.

---------------------------------------------------------------

Jakie czynniki wpływają na efektywność procesów

Długodystansowy bieg
Czynników wpływających na efektywność uczenia
zapewne jest bardzo wiele. Nabywanie umiejętności
posługiwania się językiem obcym wymaga nie tylko
zaangażowania oraz własnej pracy ze strony osoby
uczącej się, lecz także odpowiedniej ilości czasu na
przyswojenie sobie tej wiedzy.

--------------------------------Naukę języka można porównać do biegu
długodystansowego, podczas którego pojawiają
się różne przeszkody, możliwe do pokonania dzięki
naszej motywacji oraz wytrwałości.

--------------------------------W sytuacji tzw. szybkiego awansu czas na naukę może
być jednak bardzo ograniczony, zamykać się w kilku
miesiącach i znacznie wpływać na intensywność uczenia.
O czym pamiętać, wybierając intensywną formę
uczenia się języka obcego? Oprócz dokładnej diagnozy
początkowego poziomu znajomości języka, tak jak przy
każdym wyborze lekcji językowych, niezwykle istotny jest
dobór właściwego lektora, który nie tylko świetnie włada
językiem obcym, lecz także zna specyfikę biznesu osoby,
z którą współpracuje. Profesjonalny lektor jest gotowy
dostosować program uczenia do potrzeb oraz możliwości
swego ucznia. Jeśli mówimy o przygotowaniu do pracy
w międzynarodowym środowisku, to bardzo rzadko
będzie to nauka od podstaw. Dużo częściej pracownikom

się językiem swojej branży oraz radzeniu sobie
w konkretnych sytuacjach biznesowych.

--------------------------------Spersonalizowane słownictwo, umiejętność
tworzenia prezentacji i raportów, formalnej
korespondencji, prowadzenia spotkań czy też
odnalezienie się w gąszczu akcentów środowiska
multikulturowego to narzędzia, w które powinna
być wyposażona każda osoba korzystająca z tego
typu lekcji.
---------------------------------

-

-

Lektor, który podejmuje się pracy w środowisku
biznesowym, powinien potrafić się w nim poruszać, tak
aby w swej pracy mógł być wartością dodaną. Znajomość
nie tylko branży, lecz również stanowiska, do którego
przygotowuje się pracownik, pozwoli uczyć się na
realnych przykładach i naprawdę sprostać oczekiwaniom
firmy. Dzięki temu po każdym spotkaniu uczestnik
takiego kursu wynosi umiejętności i narzędzia, które
faktycznie wykorzysta w swojej pracy.

Samomotywacja
Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na
efektywność działań jest motywacja pracownika.
Oczywiście okoliczności ewentualnego awansu
sprzyjają chęci wkładania wysiłku w nabywanie
nowych umiejętności, jednak w przypadku języków
nie zawsze jest to wystarczający motywator. Nieudane
doświadczenia z przeszłości mogą negatywnie wpływać
na nastawienie do nauki, powodować niechęć do samych
lekcji czy też konkretnych ćwiczeń. Jak więc wpłynąć
na motywację oddelegowanych na kurs pracowników?
Pomocą może się okazać dobór właściwej metody
uczenia się, która sama w sobie będzie wpływać na
zaangażowanie.

----------------------------------------------------------------------------------

będzie zależało na rozwinięciu umiejętności posługiwania

--------------------------------Jedną z najbardziej efektywnych metod jest
coaching językowy.
--------------------------------Metoda ta to indywidualnie dopasowany program
gwarantujący szybką i skuteczną naukę języka, w którym
najważniejsze są cele klienta oraz jego motywacja – mówi
Małgorzata Karpińska, coach językowy.

--------------------------------Coaching językowy opiera się na pracy w czterech
głównych obszarach: mentalności, motywacji,
wiedzy i treningu.
--------------------------------Praca nad mentalnością w coachingu językowym
zakłada, że to, jaki sposób myślenia przyjmujemy i jakie
przekonania nam w tym towarzyszą, istotnie wpływa na
efektywność podejmowanych działań w kontekście nauki
języka. Naszą motywację warunkują cele, jakie sobie
stawiamy, korzyści oraz wartości, które dostrzegamy
w opanowaniu nowych umiejętności.
Jasno zdefiniowane cele weryfikują działania, których się
podejmujemy, dlatego w coachingu językowym będą one
określane zarówno w stosunku do poszczególnych lekcji,
jak i do całości procesu. Aby zwiększyć efektywność
nauki, uwzględniana jest również wiedza dotycząca
technik oraz strategii uczenia się, zastosowania
mnemotechnik, neurolingwistyki czy też feedbacku.
Całokształt procesu oparty jest na treningu umiejętności
językowych, zarówno fonetycznych, jak i gramatycznych,
osadzonym w realnych sytuacjach i zadaniach.
Stosowanie tej metody pozwala przełamać bariery
dotyczące posługiwania się językiem obcym oraz
poszerzyć wiedzę pod okiem profesjonalnego lektora,
który jednocześnie przyjmuje rolę coacha.

Innym czynnikiem motywującym do pełnego korzystania
z proponowanych lekcji jest weryfikacja postępów
poprzez cząstkowe egzaminy wewnętrzne. Rozwiązanie
to pokazuje zaangażowanie i rzeczywisty wzrost
umiejętności z danego zakresu. Możliwe jest jednak
tylko wtedy, gdy proces nauki jest zaplanowany na
dłuższy czas. Niektóre z organizacji decydują się na tylko
częściową partycypację w kosztach danego szkolenia,
pokazując tym samym, że chcą wspierać pracowników
w rozwoju, jednak to po ich stronie leży
odpowiedzialność za ten proces oraz za uzyskanie
ewentualnego awansu na prestiżowe stanowisko.
Aby uzyskać oczekiwane efekty intensywnych szkoleń
językowych, warto zastanowić się również nad samą
formą nauki. Najbardziej efektywne zawsze będą
bezpośrednie spotkania z lektorem. Nie jest to jednak
jedyna forma doskonalenia.

Dla osób chcących
nabrać większej płynności w
konwersacjach biznesowych czy też
umiejętnościach prowadzenia spotkań
warto zastanowić się nad możliwością
kontaktu z native speakerem, który –
podobnie jak lektor – powinien znać
zagadnienia związane z branżą
swojego klienta.

Popularna w innych obszarach szkoleniowych metoda
blended learning (forma łącząca ze sobą zarówno kontakt
bezpośredni z lektorem, jak i moduły realizowane
w formie on-line, wymagające samodzielnej pracy
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Weryfikacja postępów

ze strony pracownika) staje się coraz częściej
wykorzystywana również w obszarze szkoleń
językowych.
Szkolenie on-line, realizowane dzięki odpowiednim
programom interaktywnym, może być uzupełnieniem
w zakresie trenowanych umiejętności związanych
z gramatyką języka czy też nauką słownictwa poprzez
czytanie przykładowych raportów, biuletynów
informacyjnych czy też literatury branżowej. Daje
możliwość elastycznego podejścia do harmonogramu
pracy z językiem, ale wymaga, oprócz dostępu do
Internetu, samodyscypliny i dużej motywacji.

To dopiero początek
Intensywne szkolenie w zakresie języka obcego,
oferowane pracownikom przygotowywanym do awansu,
często będzie tylko wstępem do dalszej nauki. Niezależnie
od tego, jaką metodę czy formę nauki wybierzemy,
ważne, by była ona dopasowana do możliwości
pracownika i odpowiadała jego realnym potrzebom, tak
aby wkładając w naukę swój czas i zaangażowanie, miał
on poczucie, że to, czego się uczy, to wiedza praktyczna
odnosząca się do najważniejszych sytuacji, jakie mogą
się pojawić na jego nowym stanowisku, oraz wyzwań
w dalszym rozwoju zawodowym. Efektem tych działań
będzie nie tylko sukces
awansowanej osoby, która
w sposób profesjonalny
podejmie się nowych zadań,
lecz także podniesienie
wartości firmy, świadomej
faktu, iż inwestując w rozwój
swoich pracowników, zwiększa
tym samym swój kapitał,
którym w dobie gospodarki
opartej na wiedzy są przede
wszystkim ludzie tworzący daną
organizację.

Monika Cegiel
Personel PLUS

Centrum SPA & Wellness

„...inny wymiar Spa w trosce o to co najcenniejsze”

Jako jedyni w naszym regionie
stworzyliśmy nowatorski program
„NOWE ŻYCIE,NOWA TY”
skierowany do przyszłych mam.
Opracowaliśmy własną linię
zabiegową,oraz autorskie masaże
dla Pań w ciąży.
Tych, którzy pragną kompleksowej
pielęgnacji twarzy i ciała
w połączeniu z odprężającym
seansem w strefie Wellness
zapraszamy na idealnie
skomponowane pakiety
Day Spa dla Pań i Panów.

W naszym ośrodku stworzyliśmy
dla Państwa wyjątkowe miejsce
będące połączeniem “Wine
Bar” ze znakomitą restauracją.
“WINE BAR & RESTAURACJA
GREEN HILL “ to raj dla miłośników
wina i dobrego jedzenia, gdzie
kuchnia śródziemnomorska
i polska przenika aromatem
starannie wyselekcjonowanych
win z całego świata. Nasza pasja,
doświadczenie, wiedza oraz
wieloletnia współpraca
z najlepszymi importerami
i producentami win, pozwalają
oferować Państwu wina
najwyższej jakości w atrakcyjnej
relacji cenowej.

Jak zorganizować
niezapomniany wyjazd

integracyjny

Corocznie organizowanych jest tysiące imprez - wycieczek zakładowych, wyjazdów

integracyjnych, imprez rozrywkowych czy zwyczajnych balang. Właśnie z ich

organizowania żyje branża MICE. Na wycieczkach firmowych zanika, lub znacznie się

zmniejsza dystans przełożony-podwładny. Dają one rzadką okazję dzielenia przeżyć

z kolegami z pracy, a wspólne zdjęcie z szefem w kąpielówkach na zawsze pozostaje

bezcenną pamiątką. Takie założenia przyświecają firmowym wyjazdom integracyjnym
i motywacyjnym.

Żeby organizowany wyjazd przyniósł zamierzony
skutek musimy wiedzieć, czego firma po nim oczekuje.
Czy ma on służyć zabawie i przełamywaniu barier
interpersonalnych, doskonaleniu konkretnych
umiejętności, a może ma być formą motywującej
pracowników nagrody? Ważne jest, aby poznać zdanie
i oczekiwania zarządu, działu personalnego, jak i samych
pracowników, a potem skonfrontować je ze sobą.
Wszystko po to, by przedstawić projekt dostosowany
do oczekiwań i potrzeb każdej ze stron.

Budżet – podstawa
planowania
W planowaniu imprezy równie ważny jak jej cel jest

--------------------------------------------

Motywacja, szkolenie czy
zabawa. Co ma przynieść
integracja?

oczywiście budżet. Musimy mieć świadomość tego, na
co możemy sobie pozwolić. Ponieważ w planowanych
wydatkach, część to wydatki stałe, nie zależne od liczby
uczestników, ważna jest nie tylko kwota przewidziana
na jednego uczestnika, ale również liczba uczestników.
Zawsze warto negocjować ceny - ośrodki często udzielają
rabatów dla licznych grup.

Lokalizacja – sama
w sobie atrakcja
Gdy już wiemy ile czasu będziemy mogli poświęcić na
nasz wyjazd, można zastanawiać się nad lokalizacją.
Oczywiście należy tak dopasować lokalizację do czasu,
jaki mamy do dyspozycji, aby transport uczestników
nie był głównym punktem programu. W przeciwnym
wypadku uczestnicy będę zmęczeni ciągłym
przesiadywaniem w autokarze lub w samochodzie,
a myśli o długotrwałym i męczącym powrocie
zdeterminują cały pobyt.

Jeśli łączymy wyjazd integracyjny z rekreacją,
np. wyjazdem na narty, czy zabawą na wolnym powietrzu
( np. grill czy zawody sportowe) powinniśmy poznać
atrakcje, jakie oferuje hotel czy ośrodek turystyczny
– wówczas będziemy mogli zaoferować coś w zamian,
nawet w wypadku niepogody.

Odpowiedni hotel –
połowa sukcesu
To w jakich warunkach uczestnicy wypoczywają po
przeprowadzonych zajęciach, w dużej mierze rzutuje na
to, jaki będzie odbiór całej imprezy. Ważny jest standard –
jaki będzie odpowiedni dla uczestników? Warto wybierać
ośrodki, w których liczba miejsc jest bliska lub niewiele
większa od liczby naszych uczestników, wówczas uda
się stworzyć atmosferę intymności. Warto udać się do
ośrodków, aby osobiście sprawdzić czy to, co widzimy
w Internecie nie rozmija się z rzeczywistością.

Atrakcje – najważniejsza
część zabawy
Dobierając atrakcje należy pamiętać o tym, dla kogo je
przygotowujemy. Podstawą jest poznanie uczestników
– jakie pełną funkcje, jakie są między nimi relacje?
Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdzie część osób jest
zaangażowana, a część ze względu na stan zdrowia
lub wiek, nie może aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Równie ważne jest określenie, jak często uczestnicy brali
udział w podobnych zajęciach, jakie atrakcje poznali,
a jakie chcieli by poznać.

---------------------------------------------------------------------------------

Pogoda –może zniszczyć
najlepiej zorganizowany
wyjazd

Diabeł tkwi
w szczegółach
Podczas planowania integracji nie możemy zapomnieć
o takich ważnych szczegółach jak menu – np.
wegetariańskie. Równie ważne są ustalenia związane
z transportem uczestników, dodatkowymi atrakcjami
wieczornymi lub zabiegami serwowanymi
w kompleksach odnowy biologicznej. Należy jasno
określić, co jest wliczone w cenę pobytu, a za co
ewentualnie uczestnicy będą musieli dopłacić
indywidualnie.

Zaproszenia – informacja
ważna dla przygotowań
Dobrze jest najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną
imprezą integracyjną, powiadomić uczestników
o tym, gdzie i kiedy impreza ta się odbędzie. Ważne, aby
znalazły się tam informacje dotyczące lokalizacji, terminu
oraz czasu trwania całej imprezy. Musimy także opisać
charakter imprezy, informując uczestników, na co mają
się przygotować. Każdy powinien wiedzieć, jaki strój
będzie mu potrzebny na zajęcia i inne atrakcje.

Ufaj i sprawdzaj
Powinniśmy być na imprezie przed grupą, po to by
jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko jest przygotowane
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Jeśli zlecamy
organizację integracji firmie zewnętrznej musimy mieć
gwarancje, że firma przedstawi szczegółowy program
pobytu wraz z kalkulacją kosztów. Pozwoli to zarówno
osobom zlecającym jak i zleceniobiorcom na uniknięcie
wszelkich niedomówień i niejasności.

Iwona Polok

Redaktor Naczelna

Dziennikprzedsiebiorcy.pl

Zarządzanie
szkoleniami językowymi dla
pracowników firmy

efektywnie nimi zarządzać. Jak wybrać właściwy
system i dostawcę szkoleń językowych? Jak skutecznie
zaimplementować audyt językowy? Jakie są najlepsze
praktyki firm, które zdobyły się na zmianę podejścia do
szkoleń językowych?
Z pamiętnika kierownika ds. szkoleń: „Od pięciu lat
prowadzimy szkolenia językowe w firmie. Szkoła
językowa twierdzi, że wszyscy robią postępy, sama
przeprowadza testy sprawdzające. Jednak gdy przychodzi
do wysłania pracowników na projekt zagraniczny lub
do poprowadzenia prezentacji po angielsku, nie mamy
kogo oddelegować…”. Tego rodzaju sytuacja to problem
pojawiający się w większości przedsiębiorstw w Polsce.
Nic więc dziwnego, że tracimy do 15 % potencjału
biznesowego właśnie przez brak kompetencji językowych
personelu.

Koncepcja szkoleń
językowych w firmie
Myśląc o językach obcych w firmie, zanim podejmiemy
decyzję o rozpoczęciu szkoleń językowych, warto
uświadomić sobie najważniejsze ich parametry. Jedną
z kluczowych cech jest czas ich trwania. O ile nie
planujemy superintensywnych kursów dla pracowników
(totalne zanurzenie lub zajęcia po kilka godzin dziennie),
szkolenia te budżetujmy na okres minimum kilku lat – od
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Firmy z reguły sponsorują szkolenia językowe, zamiast

dwóch do pięciu, zależnie od częstotliwości zajęć
i poziomu kompetencji językowych w organizacji. Już
na tym etapie dobrze by zastanowić się nad określeniem
etapu startowego szkolonych, aby wiedzieć, z jakiego
pułapu zaczynamy oraz na jakim po jakim czasie
chcemy się znaleźć. Warto rozejrzeć się za narzędziami
testującymi, niezależnymi od dostawców szkoleń –
standaryzowanymi testami czy egzaminami, które
dokonują pomiaru zmian w umiejętnościach językowych.
Czynnik czasu jest wyzwaniem, zarówno z punktu
widzenia zakładanych postępów, jak i konieczności
prowadzenia szkoleń przez lata. Wynika to z faktu, że
wiedza językowa przyrasta zdecydowanie wolniej niż
inne kompetencje zawodowe, np. wiedza specjalistyczna.
Częstotliwość zajęć to kolejny punkt do wzięcia pod
uwagę. Będziemy ją ustalać zależnie od liczby osób
szkolonych, ich możliwości i dostępnego budżetu.
Standardowy schemat zajęć w firmach to dwa razy po 90
minut w tygodniu. Nie w każdej jednak sytuacji
i nie dla wszystkich taka częstotliwość jest optymalna.
Początkujący uczestnicy szkoleń powinni spotykać
się z lektorem częściej, gdyż bardziej potrzebują jego
bieżącej pomocy i wskazówek do nauki. Osoby na
poziomie zaawansowanym mogą samodzielnie rozwijać
swoje umiejętności, zatem wariant „zajęcia raz w tygodniu plus praca indywidualna” może okazać się
dobrym rozwiązaniem. Jeśli natomiast zależy nam na
błyskawicznym przyroście wyników, nie obejdzie się bez
zajęć trzy do pięciu razy w tygodniu po przynajmniej 90
minut.

oraz wyzwanie pod kątem utrzymania frekwencji
pracowników. W natłoku zadań mogą nie znaleźć czasu,
by systematycznie uczestniczyć w zajęciach. Wygodniej
jest zatem rozpoczynać je przed godzinami pracy lub po
jej zakończeniu.
Warto się zastanowić, czy zajęcia organizować w firmie
i wybrać jednego dostawcę, czy pozwolić pracownikom
samodzielnie wybierać szkoły językowe i rodzaj zajęć
w ramach ustalonego budżetu. Organizacja zajęć „incompany” i wybór jednego dostawcy pochłonie więcej
czasu działu szkoleń/HR, jako że oprócz stworzenia zasad
uczestnictwa w szkoleniach wymaga wyboru dostawcy,
który poprowadzi wszystkie rodzaje zajęć. Zaletami tego
rozwiązania są: jedna osoba kontaktowa i jedna faktura
przy rozliczeniach.
Wadami mogą być: ograniczenia płynące z możliwości
dostawcy (szczególnie w przypadku firm z wieloma
lokalizacjami) oraz ograniczenia dla pracowników
dotyczące terminów zajęć i wielkości grup. Jeden
dostawca z reguły sprawdza się lepiej w firmach,
gdzie szkolonych jest kilka, kilkadziesiąt osób w jednej
lokalizacji.

Szkolenia językowe
„na mieście” sprawdzają się lepiej
w przypadku firm wielooddziałowych,
w których pracownicy rozrzuceni są po
całym kraju. Wówczas sami wybierają
sobie szkołę, czas zajęć i grupę,
w której chcą rozwijać swoje
umiejętności.
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Kursy w godzinach pracy to coraz rzadszy luksus

Zaletą tego systemu jest fakt, że dana osoba może wrócić
do domu, zjeść kolację, spotkać się z rodziną i udać się
na zajęcia wieczorem, będąc bardziej odprężoną niż w
sytuacji, gdy siada do nauki bezpośrednio po pracy w sali
konferencyjnej swojego biura. Trudniejszą stroną tego
rozwiązania jest jednak rozliczanie kosztów (wiele faktur)
i kontrola nad efektami szkoleń. Bez jednolitego systemu
weryfikacji postępów i wprowadzenia audytu językowego
nie osiągniemy spektakularnych efektów.

--------------------------------Obecnie szkolenia językowe organizowane przez
pracodawcę przestały być tylko benefitem, miłym
dodatkiem do pakietu socjalnego. Coraz częściej są
traktowane jako inwestycja w pracowników, która
oprócz realizacji celów szkolonych osób ma również
przynieść firmie realne zyski dzięki jej wejściu na
rynek międzynarodowy i możliwości poszerzania
grona klientów poza krajem.

--------------------------------Patrzmy zatem na szkolenia językowe jak na każdą inną
inwestycję – ma się ona zwrócić w postaci większego
portfela klientów oraz usprawnionej komunikacji z całym
światem.

Zasady uczestnictwa
w szkoleniach
Doświadczenia zebrane w kilkudziesięciu czołowych
firmach na polskim rynku jasno pokazują, że zachowania
pracowników na szkoleniach językowych stają się
infantylne. Nic w tym zresztą dziwnego – regularne
spotkania z nauczycielem, przed tablicą lub flipchartem,
kojarzą się właśnie z latami szkolnymi, kiedy to poziom
dojrzałości pracowników znacznie odbiegał od obecnego.
Z tego powodu istotne jest jasne określenie zasad
uczestnictwa w szkoleniach. Co więcej, sami pracownicy
(zanim odczują tendencję do ulegania zdziecinnieniu
na zajęciach) przed podjęciem decyzji o uczestnictwie

nastawieni do szkoleń, gdy będą mieli świadomość,
że są one zarządzane przez dział szkoleń/HR oraz że
w rezultaty ich nauki oprócz szkoły językowej jest
zaangażowany także pracodawca.
Dlatego też wiele firm, organizując szkolenia językowe,
podpisuje umowy cywilne z pracownikami, które
precyzują m.in.:
n warunki przystąpienia do szkoleń: kto deleguje
pracownika na kurs, podejście do testu poziomującego
na początku w celu ustalenia poziomu startowego
pracownika. Niektóre firmy zakładają pewien próg
umiejętności, od którego można rozpocząć kurs, jako że
nie zawsze opłaca się szkolić pracownika od zera;
n frekwencję, jaką pracownik powinien utrzymać
(75 % to dobry wymóg na początek);
n budżet dostępny dla pracownika, w przypadku gdy
sam wybiera sobie miejsce szkoleń;
n postępy, jakie kursant powinien osiągnąć w ciągu
roku nauki, i sposób, w jaki będą mierzone – najlepiej,
by odbywało się to przy użyciu obiektywnego narzędzia
testującego, niezależnego od dostawców szkoleń;
n udział pracownika w kosztach szkoleń – często
pracownicy partycypują w tych kosztach w różnym
zakresie (od 10 do 50 %), choć wielu pracodawców nadal
pokrywa go w całości. Jest to kwestia kultury danej
organizacji, jednak doświadczenie wykazuje, że osoby
dorosłe bardziej szanują szkolenia językowe, kiedy same
pokrywają część ich kosztów.

Motywacja do nauki
Szkolenia językowe są procesem długotrwałym i nie ma
tu drogi na skróty. Motywacja szkolonych będzie spadać,
im wyższy będzie poziom ich zaawansowania. Jest to
naturalne zjawisko – im lepiej znamy język obcy, tym
słabiej z czasem dostrzegamy swe postępy. Warto więc
pokazywać pracownikom, że idą do przodu, nawet
w ramach tego samego poziomu.

----------------------------------------------------------------------------------

będą chcieli być traktowani jak dorośli. Będą też lepiej

--------------------------------Jedną z praktyk stosowanych przez firmy na
całym świecie jest wprowadzenie corocznych
testów językowych, które obiektywnie informują
kursantów o efektywności ich nauki i osiąganych
rezultatach.

--------------------------------W ślad za nimi idą certyfikaty, które są
międzynarodowymi dokumentami poświadczającymi
poziom biegłości językowej. Wprowadzenie takich
globalnych standardów oceny pozwala na osiągnięcie
efektu „kija i marchewki”. Certyfikat jest zaś dla
pracownika nagrodą za zaangażowanie w naukę.
Pracodawca powinien wymagać rzetelnych informacji na
temat frekwencji każdego szkolonego pracownika oraz
o osiąganych efektach. Jest to kluczowy parametr przy
podejmowaniu dalszych decyzji o szkoleniach.

Wybór dostawcy
Wśród setek szkół językowych działających na polskim
rynku jest zaledwie kilkanaście takich, które poradzą
sobie w należyty sposób z obsługą klienta biznesowego.
W celu dokonania właściwej oceny i świadomego wyboru
dostawcy szkoleń zdrowy rozsądek oraz kilka poniższych
informacji powinny wystarczyć, a wręcz zastąpić
internetowe rankingi popularności.
Pierwszym wskaźnikiem, że trafiliśmy na dobrego
dostawcę, powinna być przede wszystkim struktura
szkoły, tj. istnienie w niej jasnego podziału ról,
podobnie jak w naszej organizacji. Szkoła powinna być
reprezentowana przez dyrektora, który nie zastępuje
w 50 % kadry lektorskiej (sam nie prowadzi zajęć, lecz
zarządza szkołą). Dobrze, aby metodyk lub dyrektor
metodyczny byli stale obecni na miejscu – wówczas
są w stanie pomagać nam w kwestiach dotyczących
programu szkoleń, zmian w grupach czy w kwestiach merytorycznych. Opiekun klienta powinien
być naszym pierwszym punktem kontaktu, osobą

szkoleniowego. Przy takim podziale zadań możemy liczyć
na profesjonalne podejście i prowadzenie zajęć.
Dlatego oczekujmy przedstawienia nam krótkiego

--------------------------------Ważne: o satysfakcji z zajęć ostatecznie zadecydują
kompetencje lektorów prowadzących zajęcia.
--------------------------------dossier i referencji każdego z nich, aby upewnić się,
że nasi pracownicy będą w rękach kompetentnych
szkoleniowców, którzy mają doświadczenie
w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w firmach.
Dla przykładu – trudno jest skutecznie uczyć Business
English, będąc wyłącznie nauczycielem grup dziecięcych.
Podobnie bywa z native speakerami. Zdarza się, że to
bardzo sympatyczne i zmotywowane osoby, jednakże ich
wiedza językowa to jedynie ta nabyta od rodziców
w Wielkiej Brytanii czy USA. Gdy przychodzi do
nauczania, często okazuje się, że są to osoby bez
wykształcenia pedagogicznego.

Pomiar efektów:
zarządzanie, nie
sponsorowanie szkoleń
--------------------------------Właściwy podział ról to klucz do sukcesu w każdym
projekcie. Szkoła językowa to ekspert w nauczaniu,
ale w jaki sposób dowiemy się, czy szkolenia
rozwijają wiedzę naszych pracowników?
--------------------------------Aby „nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka”,
szkoła nie powinna być sędzią we własnej sprawie; rodzi
to oczywisty konflikt interesów. Doskonały lektor nie
będzie z definicji dobrym egzaminatorem, szczególnie
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najbardziej zorientowaną w przebiegu naszego projektu

w przypadku swojej własnej grupy. Dlatego wręcz
konieczne jest wprowadzenie w układ firma–szkoła
językowa jeszcze jednego elementu – zewnętrznych
narzędzi oceny, czyli testów mierzących postępy
oraz optymalnie wariantu certyfikacji kompetencji
językowych. Jakkolwiek może się to wydawać dodatkową
inwestycją, jest ona znacznie mniejsza niż koszt
niewiedzy. Dziesiątki firm przekonały się, że prowadzone
od lat szkolenia, zamiast już dawno osiągnąć oczekiwany
poziom B2, stale tkwią na pograniczu poziomów A2
i B1. Taki stan rzeczy zachodzi wskutek niewiedzy na
temat realnego poziomu zaawansowania uczestników,
których szkoła nie może obiektywnie ocenić z braku
odpowiednich narzędzi testujących bądź z braku chęci
do ich zastosowania. Jeśli korzystamy wyłącznie z usług
szkoły, nigdy nie będziemy mieli przeciwwagi dla opinii
dostawcy na temat realizowanych przez niego szkoleń.

--------------------------------W tym celu warto zaangażować zewnętrzną firmę
czy organizację, która profesjonalnie zajmuje się
oceną kompetencji, a nie nauczaniem. Wówczas
otrzymamy miarodajne informacje i możliwość
skutecznego zarządzania całym projektem.

--------------------------------Jest to sytuacja analogiczna do wprowadzenia audytu
finansowego, który przecież nie oznacza z definicji
braku zaufania dla działu finansów; stanowi raczej
potwierdzenie naszych oczekiwań. Z językami obcymi
oraz w wielu innych projektach w firmie powinniśmy
zmierzać w tym samym kierunku.
Jeśli wykażemy się chęcią wprowadzenia zmian i
usprawnienia organizowanych przez siebie szkoleń
językowych, nasza historia może brzmieć: „...od dwóch lat
prowadzimy szkolenia językowe w firmie, przed zajęciami
wszyscy chętni przystępują do testu, określają swój
obecny poziom zaawansowania i rozpoczynają naukę na
podstawie jasnych zasad. Po roku wyniki zewnętrznego
testu pozwalają podjąć decyzję o kontynuacji zajęć na

wyłącznie zainteresowane nauką i zarząd firmy wie, że
nie wydajemy jej pieniędzy na darmo...”. Powyższa treść
to de facto fragment case study jednej z firm, która
wprowadziła audyt językowy i zreformowała szkolenia
językowe, wykorzystując przytoczone tu wskazówki.

-------------

podstawie obiektywnych przesłanek. Szkolimy osoby

Karol Granoszewski
Personel PLUS
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Czego
przedsiębiorcy oczekują od hotelu
organizując konferencję lub wyjazd integracyjny?
profesjonalnej obsługi i wysokiego standardu
zakwaterowania. Wybierając ośrodek szkoleniowy, firmy
zwracają uwagę przede wszystkim na jego położenie.
Jeśli firma planuje wyjazd szkoleniowy nie chce
poświęcać całego dnia na dojazd i kolejnego na powrót
– szuka ośrodka w swojej okolicy. Jeśli wyjazd będzie
kilkudniowy, połączony z integracją , klienci poszukują
nie tylko miejsca, gdzie można łatwo dojechać, ale także
przyjemnie spędzić czas.
Oczywiście dominują ośrodki znajdujące się
w atrakcyjnych turystycznie regionach –tradycyjnie
wybierane są ośrodki w górach, okolicach Krakowa, na
Kaszubach, Mazurach czy nad morzem. Także Warszawa
uznawana jest często jako miejsce, gdzie wybór hoteli na
światowym poziomie, a także centrów konferencyjnych
jest bardzo duży. Jednak coraz częściej Klienci chętniej
udają się do kameralnych ośrodków położonych
w oddalonych od aglomeracji miejscowościach, gdzie
atrakcji jest wiele, a często nie zdajemy sobie z tego
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Podstawowym wymogiem jest zapewnienie klientom

sprawy. Coraz częściej szkolenia odbywają się nie tylko
w hotelach, ale w niewielkich pałacach czy zamkach
i ekskluzywnych spa.
Biznesmeni podkreślają, że od dużych obiektów oczekują
przede wszystkim bardzo dobrze wyposażonych sal
szkoleniowo-konferencyjnych o różnej powierzchni,
nienagannej obsługi i zaplecza rekreacyjnego.
W przypadku niewielkich obiektów, najważniejsza
jest niepowtarzalna atmosfera i klimat, który jest
charakterystyczny tylko dla tego ośrodka. Jednak to, co
decyduje o przewadze konkurencyjnej każdego ośrodka
- zarówno pięciogwiazdkowego hotelu w dużym mieście
czy niewielkiego hotelu, od wielu lat się nie zmienia.
Najważniejsza jest kompetentna i elastyczna obsługa,
która szybko reaguje na potrzeby klientów i jest otwarta
na wszelkie sugestie od strony organizatorów.

Iwona Polok

Redaktor Naczelna

Dziennikprzedsiebiorcy.pl

Jak wybrać
firmę szkoleniową?
działalności każdej rozwijającej się firmy, a umiejętne
zarządzanie zasobami ludzkimi zapewnia stały rozwój
bez ryzyka utraty najlepszych pracowników. Jak zatem
wybrać odpowiednią firmę szkoleniową, aby w 100%
zrealizować założone cele?
W pierwszej kolejności należałoby zastanowić się nad
tym, jaka firma szkoleniowa będzie nam potrzebna, czy
taka, która zrealizuje cykl szkoleń i na tym zamknie
temat, czy raczej taka, która posiada sztab trenerów
gotowych, aby wtopić się w struktury firmy i dodatkowo
„potrenować” z poszczególnymi pracownikami
w naturalnym rytmie pracy? Na rynku jest bowiem
wiele przedsiębiorstw zajmujących się szkoleniami, ale
części z nich daleko do profesjonalizmu, dlatego należy
bacznie przeanalizować możliwości i wydajność firmy,
której powierzymy pieczę nad pracownikami naszego
przedsiębiorstwa czy firmy.

Jak wyłonić najlepszą
firmę?
Już na samym początku należy przygotować formularz
szczegółowych pytań do potencjalnych usługodawców,
który to z powodzeniem można rozesłać do wybranych
firm szkoleniowych. Sprawę można dodatkowo ułatwić
korzystając z tak zwanych baz firm szkoleniowych, jak
na przykład www.szkolenia24h.pl. Tu administratorzy
roześlą za nas przygotowany formularz z zapytaniami
do wybranego miasta, czy województwa oczywiście
z zaznaczeniem ostatecznego terminu na przesłanie
opracowanych odpowiedzi. Taka usługa jest zupełnie
darmowa i realizowana w ciągu 24 – 48 godzin. O co

----------------------------------------------------------------------

Polityka szkoleniowa jest ważnym elementem

warto zapytać w takim
formularzu?

Kadra trenerska
Profesjonalny trener powinien być ekspertem w swojej
dziedzinie i mieć stosowne doświadczenie w prowadzeniu
zajęć, ale też prezentować nienaganne maniery i wysoką
kulturę osobistą. Warto zatem poprosić w formularzu
o dołączenie portfolio tych trenerów, którzy będą
prowadzili szkolenia w naszej firmie. W tym miejscu
należy zaznaczyć, że oczekujemy wysokich kompetencji
i uczciwego podejścia do realizacji zapłaconych
godzin szkoleniowych. Dobrze jest zaznaczyć, że po
cyklu szkoleniowym oczekujemy raportu czy oceny
pracowników, z którymi pracował dany trener.

Metody szkoleniowe
Powinny być dobrane do konkretnej grupy odbiorców,
tak by przynosiły jak najwięcej korzyści. Kilkugodzinne,
monotonne wykłady raczej nie przyniosą pozytywnych
efektów – dobra firma szkoleniowa powinna mieć więc
szeroki zakres metod szkoleniowych i właśnie tego
powinniśmy od niej wymagać. W formularzu należy
zaznaczyć, aby firma zaproponowała najlepsze metody
do przeprowadzenia konkretnego cyklu szkoleń. Mogą
to być prezentacje, ćwiczenia grupowe, odgrywanie
scen, gry symulacyjne – jednym słowem, im więcej tym
lepiej. Nie można również zapomnieć o indywidualnych
lekcjach z trenerem personalnym – warto określić to, ile
godzin mają pochłonąć takie treningi.

Najważniejszym elementem, który decyduje
o efektywności szkolenia, jest zdefiniowanie potrzeb
szkoleniowych w przedsiębiorstwie, i właśnie
wytypowanie tych obszarów jest najbardziej
problematyczne. Określenie celu szkoleń to klucz do
sukcesu, dlatego do realizacji tego podpunktu należy
przyłożyć szczególną uwagę.
W tym miejscu powinny znaleźć się szczegółowe
tematy/obszary, jakie muszą pojawić się na szkoleniu,
dalej należy wskazać, która część szkolenia ma
przebiegać w formie ćwiczeń/warsztatów, a gdzie
wystarczy tylko „sucha” teoria. Tu także musi się
znaleźć wyszczególniony podział wydelegowanych
na szkolenia pracowników z zaznaczeniem tego, dla
których konieczne jest przygotowanie dodatkowych
modułów szkoleniowych czy wsparcia trenerskiego. Im
bardziej szczegółowo opiszemy oczekiwania, a co za
tym idzie cele, jakie chcemy uzyskać, tym precyzyjniej
zostanie przeprowadzone szkolenie. Profesjonalna
firma szkoleniowa charakteryzuje się tym, że będzie
szczegółowo konsultować się z klientem podczas
przygotowywania programu szkolenia, a także
sugerować mu własne rozwiązania.

-------------------------------------------------

Program szkolenia

Podejście do klienta
Dostawca szkolenia powinien interesować się tym, co
dzieje się z uczestnikami po jego ukończeniu, jak bowiem
inaczej zbadać efektywność, wyciągnąć wnioski, podnosić
jakość oferty? Niektóre firmy poprzestają na ankietach
bezpośrednio po szkoleniu, które najczęściej
i tak odzwierciedlają jedynie zadowolenie ze spotkania,
nie zaś poziom nabytych umiejętności. Profesjonalna
firma przygotuje obszerny raport, gdzie opisze przebieg
zajęć, ale i wyznaczy drogę dalszego rozwoju dla
uczestników. Taka firma nie będzie uchylać się od
udzielania wsparcia także po zakończeniu szkolenia.
W formularzu warto postawić pytanie, o to, jak
dana firma zamierza wspierać przedsiębiorstwo po
zakończonym cyklu szkoleniowym?
Dzięki temu będziemy mogli porównać oferty zarówno
pod kątem jakości, jak i ceny.
Otrzymane propozycje należy zweryfikować również pod
kątem ceny oraz referencji i rekomendacji klientów danej
firmy. Po analizie ofert możemy zaprosić przedstawicieli
wybranych 2 – 3 firm, by osobiście nabrać przekonania,
co do ostatecznego wyboru.

Blaski i cienie

organizacji szkoleń językowych w firmie
w kontekście finansowania szkoleń językowych dla
pracowników zawsze pojawiały się podobne pytania.
Czy organizować pracownikom wsparcie w nauce
języków obcych? Których pracowników objąć
programami nauki języków obcych? Czy i jak mierzyć
postępy pracowników w nauce? Każdy, kto choć raz
stanął w obliczu podobnych kwestii, wie, że na drodze
szukania odpowiedzi na powyższe pytania spotykamy
wiele mniejszych i większych przeszkód oraz rozterek.
Są w firmach stanowiska, na których znajomość języka
obcego jest kluczowa. Im bardziej międzynarodowa
organizacja, tym więcej takich stanowisk w
strukturze organizacyjnej. Oczywiście pracodawcy
najchętniej zatrudniają osoby ze znajomością języka,
i to potwierdzoną certyfikatem, ale nie zawsze jest to
możliwe. Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy
oczekiwana jest znajomość mniej popularnego języka niż
angielski, niemiecki czy francuski. W takich sytuacjach
pracodawcy nie mają większego wyboru i są postawieni
w sytuacji, w której muszą zapewnić naukę języka
obcego.

Organizując kurs
językowy, zwróć uwagę
na...
W dobie Internetu i aplikacji mobilnych oraz przy
mnogości dostępnych na rynku szkół języków obcych
dostęp do nauki jest znacznie łatwiejszy niż kiedyś.

------------------------------------------------------------------

W dużych korporacjach, z jakimi miałam do czynienia,

---------------------------------Pracodawcy mają możliwość nie tylko zorganizować
kursy indywidualne i grupowe, regularne bądź
intensywne, stacjonarne z lektorami i native
speakerami. Oprócz tego mogą zapewnić
pracownikom dostęp do książek i artykułów
obcojęzycznych on-line, e-learningów czy webinariów.

---------------------------------W jednej z firm, dla których pracowałam,
organizowaliśmy poranne spotkania z native speakerem,
na które mógł przyjść każdy pracownik. Każde takie
spotkanie było poświęcone jakiemuś tematowi z branży
i miało pomagać w nauce biznesowego słownictwa
oraz w oswajaniu się z codziennym używaniem
języka angielskiego w pracy. To, jakie sposoby nauki
wykorzystujemy, powinno być dostosowane do potrzeb
uczestników. Jeśli chcemy objąć nauką języka obcego
wszystkich pracowników organizacji, warto zwrócić

Dostępne są badania,
które pokazują, że znajomość jednego
języka obcego ułatwia naukę kolejnych. Jeśli
chodzi o osoby średnio zaawansowane, warto
rozważyć zasugerowanie nauczycielom czy szkołom
przygotowanie specjalnych tematów zajęć, które
będą bezpośrednio związane z branżą pracodawcy.
Oczywiście takie rozwiązanie ma rację bytu tylko
wówczas, gdy organizujemy zamknięte grupy
skierowane do pracowników
jednej firmy.

zainteresowani nauką. Wiadomo, że zmuszanie do nauki
nigdy nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Innym
ważnym czynnikiem jest poziom znajomości języka,
którego chcemy uczyć, oraz znajomość innych języków
obcych.
Szczególną sytuacją jest awans lub wyjazd zagraniczny
pracownika. Wówczas zdarza się, że potrzebujemy
w krótkim czasie nauczyć konkretną osobę języka
obcego. Moje doświadczenie pokazuje, że w takich
sytuacjach najlepiej sprawdzają się indywidualne,
intensywne (kilkutygodniowe) kursy językowe. Taki kurs
wymaga wyjątkowego zaangażowania i determinacji
pracownika, jednak rozwiązanie to stosuje się naturalnie
dla osób postrzeganych jako najbardziej rozwojowe, stąd
jego wysoka skuteczność.

Sposób na frekwencję
Najczęstszym problemem w organizacji kursów
językowych jest absencja. Zorganizowanie możliwości
nauki na terenie biura wiąże się z większymi kosztami.
Czy podnosi frekwencję? I tak, i nie. Z jednej strony
pracownicy chętniej korzystają z zajęć na miejscu.
Z drugiej jednak mają przy tym także większą łatwość
w rezygnacji z lekcji, jeśli pojawiają się nagle zadania
służbowe. Podobna sytuacja dotyczy godzin, w których
odbywają się zajęcia.
Dlatego ciekawym i skutecznym rozwiązaniem bywa
współdzielenie kosztów nauki języka obcego.
Nawet małe kwoty, rzędu 50 zł miesięcznie, podnoszą
poziom frekwencji na zajęciach o kilkadziesiąt procent.
Działa tu psychologiczny mechanizm, który mówi, że jeśli
za coś płacimy, jest to w naszej opinii więcej warte
i trudniej nam z tego zrezygnować.
Innym sposobem na zmniejszenie absencji przy
wykorzystaniu opłat za naukę jest podpisywanie umów
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uwagę na to, z jakich powodów pracownicy są w ogóle

lojalnościowych zobowiązujących pracownika do zwrotu
kosztów nauki w przypadku opuszczenia określonej
liczby godzin.
Mówiąc o zasadach finansowania i zaliczania kursów
szkoleniowych, trzeba mieć na uwadze także sprawdzanie
postępów w nauce. Najczęściej oczekuje się od
pracowników zdania kolejnych poziomów egzaminów
w systemie rocznym bądź semestralnym. Zdarza się, że
wyniki egzaminu są również powiązane z finansowaniem
nauki i pracownicy, którzy nie zdali egzaminu
w założonym czasie, są zobowiązani do zwrotu kosztów
nauki bądź partycypacji w tych kosztach.
Wszystkie zasady dotyczące dostępu i finansowania
powinny być zawarte w regulaminie szkoleń językowych
sformułowanym na potrzeby konkretnej firmy.

Wybór szkoły
dopasowanej do potrzeb
Na rynku jest wielu dostawców szkoleń językowych.
Wybierając szkołę czy nauczycieli języka obcego,
warto wyjść od zdefiniowania potrzeb i celów. Jeśli
firma ma placówki rozproszone po całym kraju, warto
rozejrzeć się za szkołą, która może zapewnić naukę także
pracownikom spoza siedziby organizacji.

--------------------------------Bardzo cenione są szkoły, które elastycznie
dostosowują program nauki do potrzeb klienta,
a także te, w których pracuje co najmniej kilku native
speakerów.
--------------------------------Bardzo istotnym i równie rzadko branym pod
uwagę aspektem współpracy z dostawcami szkoleń
jest administracja danych uczestników kursów,
monitorowanie frekwencji i postępów w nauce

biorą na swoje barki śledzenie wszystkich wskaźników,
jakich wymaga klient, czyli pracodawca. W zależności
od tego, kogo chcemy objąć programem nauczania
języka obcego, będziemy szukać szkół spełniających inne
kryteria.

Nauka języka
obcego może być dla wielu
pracowników bardzo atrakcyjną
nagrodą i wyróżnieniem.

----------------------------------

uczestników. Najbardziej profesjonalne firmy szkoleniowe

Spotkałam się z firmą, w której naukę języka obcego
umożliwiano nawet osobom na stanowiskach
produkcyjnych. Pracownicy byli bardziej zaangażowani
i doceniali taką możliwość rozwoju, bo mogli łatwiej
odnaleźć się w anglojęzycznych dokumentach,
a jednocześnie wykorzystywać znajomość języka
w sytuacjach prywatnych, np. podczas rodzinnych
podróży. Dlatego myśląc o planowaniu ścieżek rozwoju,
jak też o budżetowaniu działań rozwojowych dla
pracowników w firmie, warto brać pod uwagę kursy
języków obcych.

Katarzyna Bogusz-Przybylska
Personel PLUS
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