POMAGAM BUDOWAĆ PRAWDZIWĄ WSPÓŁPRACĘ
BY LUDZIE, ZESPOŁY I ORGANIZACJE
SZLI SWOJĄ DROGĄ ŚWIADOMIE I EFEKTYWNIE

REKOMENDOWANY
PROCES REALIZACJI
DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH
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O MNIE
RESUME

Trener, doradca, wykładowca, facylitator (ponad 17.650 godzin szkoleniowych)
Warszawska Szkoła Reklamy. Wykładowca (m.in.
Sprzedaż. Negocjacje. Zarządzanie personelem).
Opiekun prac dyplomowych

kompetencje menedżerskie
i zarządzanie firmą

diagnoza

2018

2017

2016

Clean Dynamics (nowa marka)

2015

2013

2011

2009

Projekty UE. Trener, ekspert, analityk, ewaluator.
Lider projektów

2004

2002

2000

1999

Progres Pro
Diagnoza. Konsultacje.
Szkolenia. Współwłaściciel

1998

1994

jakość kontaktu z Klientami

Wcześniej: Grafik
komputerowy.
Korepetytor
(matematyka
dla klas 6 – 8)

1997

jakość współpracy

Uniwersytet SWPS. Kierownik modułów praktycznych
i wykładowca. Moduł „Metody pracy w warunkach konfliktu”.
Organizacja pracy zespołowej (podejście projektowe)
w ramach modułu „Zarządzanie zespołami”.
Moduł „Ja w projekcie – rola szefa zespołu”.

Członek PSTD

szkolenia warsztatowe

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Psychologii; specjalizacja
Psychologia Organizacji i Pracy

warsztaty facylitowane

współtwórca i użytkownik

diagnosta

działania doradcze

BlitzGrow. Innowacyjny
model rozwoju organizacji

ILM72 (styl przywództwa)
MTQ48 (siła i odporność psychiczna)

Członek KTB
Facylitator Clean Coaching
(indywidualny i zespołowy)
Członek IPMA, aktywny asesor PPEA
(szkolenie dla asesorów PPEA 2013-2018)
Członek PIFS

wsparcie wdrożeniowe
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Wspieram efektywność liderów i jakość [współ]pracy.
By ludzie, zespoły i firmy szli swoją drogą świadomie i efektywnie.
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MODEL DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH
Diagnoza oczekiwań, potrzeb i luk

Podsumowanie projektu

Określenie celów

Ocena osiągnięcia celów

Zaprojektowanie działań

Bieżąca ocena jakości działań

Realizacja działań rozwojowych

Magdalena Robak | + 48 607 380 439 | biuro@magdalenarobak.pl | magdalenarobak.pl

3

ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Spotkanie wstępne, diagnoza, wspólne określenie celów, podsumowanie

PROJEKT ROZWOJOWY

Ja

Zaplanowanie i realizacja działań rozwojowych oraz uzupełniających, które
uzgodnimy (np. monitorowanie jakości działań),
Wsparcie w komunikowaniu projektu, opracowanie dodatkowych narzędzi.

Decydenci

Spotkanie wstępne i zamykające
Wsparcie organizacyjno-techniczne

Udział w działaniach wstępnych i końcowych
Twoja Firma

Przełożeni

Wsparcie Uczestników we wdrożeniu nowych
kompetencji
Udział w działaniach wstępnych

Uczestnicy

Udział w działaniach rozwojowych
Udział w ocenie projektu
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DZIAŁANIA WSTĘPNE

Dowiedzieć się, dlaczego chcesz podjąć działania,
czego oczekujesz i czego potrzebujesz
Poznać opinię innych (Uczestników, ich
Przełożonych, współpracowników)

2. Określenie celów
3. Zaprojektowanie działań

PO CO?

PO CO?

1. Diagnoza oczekiwań,
potrzeb i luk

Poznać specyfikę działania Firmy

Żeby rozrożnić luki kompetencyjne oraz bariery
organizacyjne
By określić priorytety i cele na poziomie wiedzy,
umiejętności i postaw / kompetencji społecznych
Żeby zaprojektować i uzgodnić ostateczny zakres
działań, które będziemy realizować

Pozyskać przypadki do opracowania ćwiczeń

Ankieta potrzeb wśród Uczestników
Dodatkowe narzędzia diagnostyczne (e-testy,
e-ankiety, obserwacja ‘on the job’, rozmowy
z wybranymi osobami, analiza dokumenacji
wewnętrznej)

JAK?

JAK?

Spotkanie z Decydentami
Analiza danych z etapu diagnozy
Spotkanie z Decydentami
Konsultacje z Przełożonymi i ew. innymi osobami
z Firmy kluczowymi dla projektu
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narzędzia dodatkowe

Dedykowana
e-platforma
szkoleniowa
Diagnoza siły
i odporności
psychicznej
MTQ48

Diagnoza stylu
przywództwa
ILM72
Analiza
dokumentacji
wewnętrznej

Autorskie
e-ankiety
diagnostyczne
(też 360 stopni)
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Wytyczne
doskonałości
w zarządzaniu
projektami
PEB IPMA
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REALIZACJA DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH

PRZED
• Praca na e-platformie
szkoleniowej
• Wstępne materiały
merytoryczne do
zapoznania się
• Wstępne zadania
domowe do późniejszego
omówienia

W TRAKCIE
• Uzgodnione formy
działań indywidualnych
i grupowych lub
zespołowych
• Monitorowanie opinii
Uczestników
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PO
• Dodatkowe materiały
merytoryczne na
e-platformie szkoleniowej
(w tym plakaty ze
szkolenia)
• Wsparcie trenera
(telefon, mail, skype, blog
na e-platformie do 8 tyg.
po zakończeniu działań)
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formy pracy

e-Platforma
szkoleniowa

Warsztaty
szkoleniowe

Doradztwo
i wsparcie
"1 na 1"

Doradztwo
i wsparcie
zespołowe

Facylitacja
"1 na 1"

Facylitacja
zespołowa

n

e-Platforma szkoleniowa – platforma dedykowana dla danego projektu; miejsce, w którym
zamieszczane są materiały przed i po szkoleniu (zadania dla Uczestników, plakaty ze spotkań,
dodatkowe narzędzia i materiały),

n

Warsztaty szkoleniowe – zajęcia praktyczne doskonalące pewną umiejętność, lub zajęcia praktyczne,
których celem jest opracowanie lub wytrenowanie określonego sposobu lub metody działania.

n

Doradztwo – spotkanie oparte na udzieleniu porady ukierunkowanej na wsparcie realizacji
założonych przez odbiorcę celów i tworzących dla nich wymierną wartość dodaną, korzyść.

n

Facylitacja – wsparcie osoby lub grupy w rozwiązaniu określonego problemu; polega na
zaprojektowaniu, a następnie poprowadzeniu procesu, który służy osiągnięciu celu; rolą facylitatora
jest aktywna pomoc i towarzyszenie w działaniu (nie podpowiadanie lub dostarczanie rozwiązań).
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metody pracy

Testy
i autoanalizy

Prace grupowe
Home-works

Zadania
utrwalające
Praca
z przestrzenią

Symulacje i gry

Pre-works

AKTYWNE
I INSPIRUJĄCE

Metody
projektowe

Clean Language

Odgrywanie ról
(też z kamerą)

Praca z metaforą
Ćwiczenia
indywidualne

Dyskusje
moderowane
Case study
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DZIAŁANIA ZAMYKAJĄCE

Żeby wiedzieć, jak przyjęty sposób
pracy i działania Trenera oceniają
Uczestnicy oraz Decydenci

Bezpośrednio po zrealizowanych
działaniach

JAK?

JAK?

Sesja warsztatowa

Ankieta lub e-ankieta
(też 360 stopni)

PO CO?

Żeby podsumować po
zakończeniu działań
Żeby podsumować po
zakończeniu oceny poziomu
realizacji celów

Testy wiedzy / kompetencyjne

Bieżący fedback
Ankieta lub e-ankieta

Żeby zweryfikować,
w jakim stopniu zostały osiągnięte
zakładane cele
w opinii wszystkich kluczowych
osób (Decydenci, Uczestnicy,
Przełożeni)

3. Podsumowanie projektu

JAK?

By na bieżąco optymalizować
sposób działania

2. Ocena osiągnięcia celów

PO CO?

PO CO?

1. Ocena jakości działań

Sesja warsztatowa
Po 1 miesiącu i 3 miesiącach od
zakończenia działań
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Rozmowa z Decydentami
(także innymi kluczowymi
osobami)
Po zakończenia działań oraz
ich oceny
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CO JEST JESZCZE WAŻNE?
n Przed rozpoczęciem współpracy podpiszemy umowę, która zawiera zakres naszej
współpracy oraz moją i Twoją odpowiedzialność w procesie realizacji ustalonych
działań.
n W umowie zawarte są także przepisy związane z ochroną danych osobowych, praw
autorskich, procedura reklamacyjna.
n Na każdy etapie realizacji usługi jestem do Twojej dyspozycji: jeśli masz pytania,
pomysły, chcesz coś omówić lub masz uwagi doskonalące.
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