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CELEM STUDIÓW JEST:

  pomnożenie osobistej efektywności dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności 
pozwalających rozwiązywać bieżące problemy w obszarze zarządzania ludźmi;

  sprawne posługiwanie się bazowymi dla lidera rolami: inspiratora, coacha oraz 
mentora;

  zdobycie nowych i rozwój posiadanych kompetencji liderskich (umiejętność 
budowania samozarządzającego się zespołu, rozwój umiejętności komunika-
cyjnych w tym NVC, podejmowanie decyzji w sytuacjach złożonych i chaotycz-
nych, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem);

  zdobycie wiedzy w obszarze innowacyjnego zarządzania (turkusowe modele 
zarządzania, samoorganizacja, partycypacja, holakracja, Agile);

  doświadczenie i przetestowanie nowych modeli zarządzania w ramach
projektów biznesowych;

  zdobycie inspiracji do dalszego rozwoju poprzez spotkania z inspirującymi lide-
rami, networking i stworzenie grup rozwoju.
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PROGRAM

MODUŁ STRATEGIE 

Zdobywanie wiedzy od doświadczonych naukowców, praktyków i uznanych autoryte-
tów biznesu, którzy poprowadzą warsztatyz poniższych zakresów:

  Poziomy świadomości wg Graves'a–zastanawiasz się czasem dlaczego z jedny-
mi jest Ci łatwiej nawiązać nić porozumienia, podczas gdy inni w ogóle żyją 
jakby w innej „czasoprzestrzeni”? Żadne argumenty nie działają? Jak  zrozumieć 
innych? Albo inaczej - jak zrozumieć siebie i na tej bazie budować relacje z oso-
bami dookoła? Dowiesz się czym są poziomy świadomości, w jakim światopo-
glądzie mogą żyć osoby wpisujące się w dany poziom oraz jak znaleźć z nimi 
wspólny język, aby podjąć próbę wypracowania stanowiska, które pomoże 
wszystkim osiągnąć pożądany cel.

  Teoria motywacji Spiral Dynamic - pozwoli Ci na zrozumienie wewnętrznych 
mechanizmów powstawania przekonań i podejmowania decyzji poprzez iden-
tyfikację Twoich wartości i ukrytych motywacji. Struktury spirali tłumaczą, 
dlaczego ludzie różnie reagują na te same sytuacje wyjściowe, pokazują to „jak” 
ludzie myślą, a nie „co” myślą.

  Holakracja jako model partnerskich organizacji.
 Masz wrażenie, że Twoje obowiązki jako menadżera rosną, a zespół pracuje 

wolniej. Czujesz się coraz bardziej sfrustrowany i zaczynasz wygłaszać polece-
nia oraz rozkazy. Tutaj dowiesz się, jak organizować pracę zespołu bez udziału 
kierowników i nadzorców, jak dystrybuować zadania i odpowiedzialności oraz 
co znaczą role w zespole. 

  Turkusowa Doktryna jakości prof. Blikle
 Przekonasz się, że bez uszczerbku dla celów biznesowych, a nawet z podniesie-

niem poziomu ich realizacji, można stworzyć firmę szczęśliwych i spełnionych 
ludzi, którzy właśnie dzięki temu osiągają wysoką wydajność pracy i zmniejszają 
liczbę popełnianych błędów. Czyli o tym, jak zarządzać bez kija i marchewki oraz 
jak mówić trudną prawdę bez robienia sobie wrogów. 
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MODUŁ OPERACJE 

Zdobywanie doświadczenia poprzez spotkania z ludźmi biznesu zarządzającymi 
swoimi organizacjami w sposób turkusowy, którzy z sukcesem wdrożyli lub wdrażają 
innowacyjne modele zarządzania.
Będziesz miał możliwość na żywo zobaczyć jak wyglądają firmy, porozmawiać z pra-
cownikami, a także dowiedzieć się jakie operacje zostały wdrożone. Ponadto dowiesz-
się, cozadziałało od razu, co można poprawić, ale też co sprawiło największe trudności 
podczas całego procesu wdrażania. 

MODUŁ ZESPÓŁ

Zdobywanie kompetencji, a także ich rozwój w trakcie warsztatów liderskich, prowa-
dzonych przez kadrę trenersko-coachingową

  NVC - Non Violent Communication (Porozumienie bez Przemocy)
 Jedni mówią, że jest to podstawowa umiejętność kompetencji Lidera, a my 

stoimy na stanowisku, że NVC należy wdrażać w całym zespole. Podczas zajęć 
pracować będziemy nad poprawną komunikacją i komunikatem w nurcie NVC. 

 Zwinne zarządzanie – Agile
 Kto powiedział, że zwinne zarządzanie sprawdza się tylko w zespołach IT.

Podczas zajęć obalamy mity dotyczące Agile. Praktycy pokażą jak skutecznie 
wdrażać Agile nawet przy małych projektach tak,aby działać szybko, zwinnie
i elastycznie. 

 Innowacyjne poszukiwanie rozwiązań  - Case Clinic
 Jest to narzędzie pracy innowacyjnych zespołów,  które szukają rozwiązań ade-

kwatnych do potrzeb sytuacji, ludzi, społeczności. To narzędzia proste, a za 
razem bardzo skuteczne.W trakcie akademii dowiesz się jak pracować ze 
swoim zespołem, jak przeprowadzić ich przez doświadczenie Case Clinictak, by 
było miejscem usłyszenia siebie i otrzymania informacji zwrotnej od siebie 
nawzajem.

 Rozwiązywanie problemów - Action Learning 
 Dowiesz się jak pracować metodą Action Learning, która szybko i skutecznie 

wprowadza zespół w twórcze rozwiązywanie problemów, buduje zaangażowa-
nie i pozwala przy niewielkiej ilości czasu rozwiązywać trudne sytuacje oraz sku-
tecznie zarządzać zmianą. Action Learning to praca 2 w 1, czyli uczenie się przy 
jednoczesnym działaniu.
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MODUŁ JA 

Indywidualny proces coachingowy w oparciu o badanie MindSonar® i potrzeby lider-
skie zdiagnozowane w trakcie spotkań. 

  Badanie własnych stylów myślenia i wartości - metaprogramy MindSonar®
 Dzięki badaniu uzyskasz pomiar swojego sposobu myślenia w konkretnych 

sytuacjach. Profil MindSonar® dostarcza niezbędnej wiedzy wspierającej, 
między innymi jak dokonać zmiany strategi mentalnych, zmianę zachowań oraz 
postaw. Dowiesz się JAK myślisz? (nie, co myślisz); Przed JAKIMI WYZWANIAMI 
stajesz w danych okolicznościach? DLACZEGO zachowujesz się w określony 
sposób?

 U.Lab Coaching - doświadczanie uważnego słuchania
 Dowiesz się jak ważna jest umiejętność słuchania. Nauczysz się jak słuchać

by zrozumieć, jak uważnie słuchać, tak by usłyszeć potrzeby i intencje drugiej 
strony. 

 Coaching indywidualny dla każdego uczestnika 
 Sesje indywidualne prowadzone są w oparciu o cele biznesowe każdego

z uczestników izmierzają do osiągniecia celu biznesowego określonego na 
okres trwania akademii. Proces jest ewaluowany i kończy się feedbackiem 
rozwojowym dla każdego uczestnika, a także weryfikacją osiągniętych celów.
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