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Akademia Menagera

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją 
programu szkoleniowego Akademia Managera.

Wybraliśmy ją, ponieważ pokazuje nasz sposób 
myślenia i podejścia do pracy w obszarach 
rozwojowych, które często ujawniają się w 
prowadzonych przez nas projektach. Jest to szkic, 
który dopasujemy do realnych potrzeb organizacji, 
czy konkretnego zespołu.

Akademia Managera rozstała rozpisana w formie 
warsztatów stacjonarnych, ale mamy doświadczenie 
w prowadzeniu tych warsztatów również online, 
jednak w innej częstotliwości i długości pracy. 1 dzień 
8 godzin stacjonarnego szkolenia odpowiada 4 
godzinom warsztatów online. 
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Akademia Managera - 
projekt rozwojowy dla 
kadry zarządzającej
oraz dla osób 
przygotowujących się
do pełnienia stanowisk 
managerskich w firmie.

Istnieje możliwość otrzymania 
dofinansowania z Unii Europejskiej na 
szkolenia w ramach projektu 
Akademia Managera. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji 
zapraszamy do kontaktu. 

W dzisiejszych czasach wiedza i umiejętności 
specjalistyczne, tzw. twarde, nie zawsze wystarczają, aby 
pracować w efektywny sposób i osiągać jak najlepsze wyniki 
firmy. Wzmacnianie kadry zarządzającej oraz przyszłych 
managerów w rozwijaniu kompetencji psychologicznych i 
społecznych, zwiększa Państwu szansę na stabilne 
rozwijanie biznesu, zmniejsza rotację w firmie oraz buduje 
organizację samouczącą się, która potrafi czerpać jak 
najwięcej z wewnętrznych zasobów.

Poniższa propozycja jest wstępna. Zostanie ona 
dopasowywana i zmodyfikowana po poznaniu Państwa 
sytuacji oraz przeanalizowaniu Państwa potrzeb.
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Przebieg 
projektu

Badanie potrzeb wśród uczestników oraz diagnoza sytuacji.

Obecnie rynek pracownika wymusza, oprócz standardowego wynagrodzenia, 
wspieranie managerów i ich specjalistów również w szeroko rozumianym rozwoju 
osobistym i zawodowym. Aby te działania miały sens i były użyteczne, przed 
rozpoczęciem, zawsze bardzo dokładnie, analizowana jest obecna sytuacja, 
dotychczasowe realizowane projekty szkoleniowe oraz potrzeby z poziomu kadry 
zarządzającej i pracowników. Dzięki temu eliminujemy ryzyko powtarzania tego co nie 
działa lub nie przyniesie w przyszłości żadnych efektów. 

Sposób przeprowadzonych badań jest ustalany bezpośrednio z Państwem.

Diagnoza może przebiegać w następujący sposób: 
● Anonimowa ankieta online wśród wszystkich uczestników warsztatów.
● Rozmowy telefoniczne z uczestnikami (wszystkimi lub jak największą ilością) - ten 

element najczęściej wykorzystujemy przed działaniami warsztatowymi; dzięki temu 
budujemy relację z uczestnikami, zmniejszamy dystans, rozwiewamy obiekcje i 
przybliżamy przebieg projektu/warsztatów/sesji

● Analiza dokumentacji ( jeśli będzie to niezbędne do prowadzenia projektu)

Czas trwania: około 15 - 25 minut (zarówno ankieta, jak i rozmowa z pracownikiem nie 
powinny trwać dłużej).
Termin wykonania badania: najpóźniej 2 – 4 tygodnie przed rozpoczęciem projektu.
Termin przesłania ostatecznej propozycji programu: 1-3 tygodnie przed rozpoczęciem 
projektu, jeśli pojawią się potrzeby modyfikacji.
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Przebieg 
projektu

Cele: 
Po zakończeniu projektu uczestnicy będą posiadać wiedzę w obszarach:
● Rola i odpowiedzialność managera / lidera w pracy zespołu.
● Wpływ jakości komunikacji na jakość pracy zespołu.
● Sposoby na motywowanie pozafinansowe.
● Zasady zarządzania sytuacyjnego w odniesieniu do etapu rozwoju 

pracownika i etapu rozwoju zespołu.
● Leadership pipeline.
● Wpływ uważności na jakość komunikacji.
● Udzielanie konstruktywnej i rozwojowej informacji zwrotnej.
● Psychologiczne aspekty przechodzenia przez zmianę.
● Gry psychologiczne, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie w zespole.
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Przebieg 
projektu

Realizacja projektu zgodnie z poniższymi założeniami:
Po zakończeniu projektu uczestnicy będą posiadać umiejętności: 
● Wykorzystywanie cyklu komunikacji managera w codziennym zarządzaniu. 
● Planowanie, delegowanie i monitorowanie zadań.
● Odpowiednie priorytetyzowanie zadań.
● Skuteczne komunikowanie ważnych  informacji.
● Udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej – podczas 

codziennej pracy oraz przy podsumowaniu miesiąca, kwartału, roku lub 
projektu.

● Efektywne pracowanie z oporem własnym i pracowników.
● Określanie obszarów do własnego rozwoju. 
● Zadawanie pytań adekwatne do sytuacji – prowadzenie efektywnych 

rozmów rozwojowych.
● Współpracowanie  w zespole w sytuacjach konfliktowych.
● Radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.
● Efektywne zarządzanie swoimi zadaniami i energią w pracy.
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Przebieg 
projektu

Po zakończeniu projektu uczestnicy będą wykazywać postawę:
● Odpowiedzialnych managerów, którzy potrafią w skuteczny sposób 

komunikować również trudne informacje.
● Otwartych liderów, którzy zapraszają do dyskusji i potrafią moderować 

rozmowy z pracownikami. 
● Asertywnych managerów, którzy promują szanowanie swoich granic przy 

jednoczesnym szanowaniu granic innych ludzi.
● Liderów z 5 poziomu przywództwa, których charakteryzuje profesjonalna siła 

i osobista skromność. 
● Polegającą na poszukiwaniu równowagi w różnorodnych zadaniach i 

obowiązkach swoich oraz zespołu.
● Efektywne zarządzanie swoimi zadaniami i energią w pracy.
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Tematy 
modułów

Uwaga: kolejność modułu II, III oraz IV może być zmieniona po poznaniu Państwa 
potrzeb. 

I. Niezbędnik managera

● Uczestnicy zapoznają się z narzędziami niezbędnymi do efektywnej pracy managera. 
● Poznają cykl komunikacji, nauczą się jak planować, delegować i monitorować zadania, 

jak podsumowywać zakończony miesiąc, kwartał, rok lub projekt oraz w jaki sposób 
udzielać informacji zwrotnej. 

● Będą ćwiczyć skuteczną komunikację, adekwatnie do etapu rozwoju pracownika i 
zespołu.

II.  Komunikacja w zarządzaniu – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami 

● Uczestnicy nauczą się rozpoznawać gry psychologiczne, u siebie oraz swoich 
współpracowników oraz nauczą się jak z nich wychodzić. 

● Dowiedzą się, jak się komunikować pomimo stresu, presji czasu i codziennych napięć.
● Warsztaty będą poruszały temat różnic pokoleniowych i tego, jak sobie z nimi radzić 

oraz jak dopasowywać komunikację odpowiednio do każdej osoby. 
● Managerowie nauczą się  zachowywać obiektywność pomimo różnic w poglądach na 

pracę i życie. 
● Dodatkowo zdobędą umiejętności zarządzania stresem w trudnych sytuacjach.
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Tematy 
modułów

III. Narzędzia mentoringowe i coachingowe w zarządzaniu – rozwijanie 
odpowiedzialności i samodzielnego myślenia u pracowników  

● Uczestnicy zrozumieją na czym polega praca coachingowa i mentoringowa, w jakich 
sytuacjach jest sens, aby wykorzystywać te sposoby pracy oraz jak przeprowadzać 
rozmowy w stylu coachingowym i mentoringowym, nie tylko z pracownikami. 

● Managerowie będą mieli okazję przećwiczyć sposoby prowadzenia rozmów w różnych 
odsłonach, dzięki czemu wzmocnią swoje kompetencje komunikacyjne. 

● Uczestnicy zdobędą umiejętności wspierania kreatywności, rozwijania innowacyjnego 
myślenia, rozwoju pracowników oraz swojego własnego. 

IV.  Zarządzanie efektywnością osobistą i zespołową

● IV moduł stworzy przestrzeń do przyjrzenia się swoim nawykom, które przeszkadzają w 
efektywnej pracy managerskiej. 

● Managerowie zdobędą świadomość na temat zarządzania swoją energią i swoimi 
zadaniami w czasie, w taki sposób, aby było to użyteczne dla managera, zespołu i całej 
firmy. 

● Uczestnicy zapoznają się z koncepcją zarządzania efektywnością wg. T. Schwartza, 
stworzą swoje pomysły na poprawę efektywności pracy w firmie i w zespole oraz ułożą 
plan wdrażania tych zmian. 

● Podczas tego modułu będą rozwijane kompetencje prowadzenia kreatywnych spotkań.
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Proces 
i metody pracy

● Cykl 2-dniowych warsztatów realizowanych co około 4 - 6 tygodni, łącznie 4 
zjazdy po 2 dni.

● Szkolenia w trybie on-line, odbywają się na platformie Zoom. Jeden moduł trwa 
2 razy po 4 godziny. Terminy warsztatów są na bieżąco ustalane z uczestnikami 
Akademii. 

● Przed każdym szkoleniem uczestnicy otrzymają zadanie do wykonania (czas 
na wykonanie około 20-30 minut), aby utrzymać zaangażowanie pomiędzy 
zjazdami, co przełoży się na większość efektywność projektu.

● Metody pracy:
○ ćwiczenia indywidualne,
○ ćwiczenia w parach,
○ dyskusja w stylu oxfordzkim oraz w formie otwartej,
○ gry, które pozwolą doświadczyć managerom realnych sytuacji w pracy,
○ prezentacja najnowszych badań z psychologii, socjologii oraz szeroko 

rozumianego biznesu.
● Po każdym module, uczestnicy stworzą swoje plany rozwoju i będę określać, 

jakie zmiany zostaną wprowadzone do kolejnego zjazdu. Jeśli będzie taka 
możliwość, rekomendujemy, aby uczestnicy pomiędzy zjazdami pracowali w 
parach peer coachingowych, aby dodatkowo wzmacniać rozwijane 
kompetencje. 
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Raporty 
i spotkanie 
podsumowujące

Raporty
● Po każdym module otrzymają Państwo ekspercki raport, który będzie 

zawierał informacje na temat przebiegu szkolenia, procesów grupowych, 
mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników (grupowo, bez 
indywidualnego wskazywania na konkretne osoby) oraz rekomendacje 
dalszych działań rozwojowych. W raporcie znajdą się również 
rekomendacje dla Państwa firmy i ewentualne sugestie na temat 
bieżącego modyfikowania projektu. Jeśli okaże się, że będzie to użyteczne 
dla uczestników i firmy, rekomenduję takie rozwiązania. 

● Po zakończeniu projektu otrzymają Państwo raport podsumowujący, 
który będzie zawierał informacje dotyczące zrealizowanego projektu pod 
względem programowym, mocnych stron i obszarów do rozwoju 
uczestników oraz firmy.

Spotkanie podsumowujące
Po zakończeniu wszystkich warsztatów odbędzie się spotkanie 
podsumowujące, aby omówić najważniejsze wnioski z przeprowadzonych 
działań oraz określić dalsze kroki rozwoju kadry managerskiej lub też 
innych pracowników. 
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Szczegółowy 
opis 
Akademii 
Managera -
MODUŁ I

Niezbędnik Managera 

CELE SZKOLENIA:

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać WIEDZĘ w zakresie:
● Czynników, które wpływają na budowanie postawy charyzmatycznego lidera.
● Zarządzania sytuacyjnego i wykorzystywania go w codziennej pracy.
● Elementów, jakie należy brać pod uwagę w zakresie planowania, delegowania i 

monitorowania zadań. 
● Struktury prowadzenia rozmów planujących, delegujących, monitorujących i 

podsumowujących z wykorzystaniem modelu IFUKO.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać UMIEJĘTNOŚCI:
● Planowanie, delegowanie i monitorowanie zadań adekwatnie do etapu rozwoju 

pracownika.
● Rozpoznawanie poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika w zadaniach, które 

wykonuje.
● Komunikowanie się w zrozumiały sposób.
● Wyznaczanie granic i udzielać pozytywnej oraz negatywnej informacji zwrotnej. 
● Budować porozumienie z pracownikiem, również przy przekazywaniu trudnych informacji. 

Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na:
● Charyzmatycznym oddziaływaniu na zespół poprzez odpowiednią komunikację.
● Proaktywnym podejściu do spotykanych problemów w codziennej pracy. 
● Świadomym weryfikowaniu rozwoju pracownika, wspieraniu jego mocnych stron i 

korygowaniu słabych.

Zadanie przedszkoleniowe (4 dni przed warsztatami).
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Szczegółowy 
opis 
Akademii 
Managera -
MODUŁ II

Komunikacja w zarządzaniu – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami 

CELE SZKOLENIA:

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać WIEDZĘ w zakresie:
● Różnych stylów reagowania na konflikty.
● Gier psychologicznych, które odbywają się między pracownikami i managerami oraz w innych relacjach 

zawodowych. 
● Asertywności – poznają obszary asertywnych działań oraz prawa asertywne każdego człowieka.
● Psychologicznych aspektów przechodzenia przez zmianę. 
● Przyczyn powstawania konfliktów w zespołach i pomiędzy zespołami w kontekście różnic osobowościowych i 

pokoleniowych.
● Pracy z oporem i przekonanami – swoimi i pracowników. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać UMIEJĘTNOŚCI:
● Kierunkowanie swojego działania na współpracę oraz mobilizowanie pracowników do mądrego wychodzenia z 

konfliktów.
● Rozpoznawanie gier psychologiczych oraz wychodzenie z nich w asertywny sposób. 
● Stosowanie technik asertywnego udzielania informacji zwrotnej oraz asertywnego reagowania w sytuacjach 

trudnych.
● Zadawanie pytań, które pomagają zmieniać przekonania i opór pracowników oraz własny. 
● Radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.
● Redukowanie stresu po wystąpieniu trudnych sytuacji.
● Wykorzystywania różnych źródeł władzy adekwatnie do sytuacji.

Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na:
● Kreatywnym podejściu do konfliktowych sytuacji.
● Lepszym rozumieniu siebie, swojego zespołu i motywów ludzkiego działania.
● Zwiększeniu świadomości swoich automatycznych reakcji w sytuacjach konfliktowych oraz świadomemu 

wychodzeniu z nich. 
● Wzmocnieniu pewności siebie w komunikowaniu trudnych informacji oraz radzeniu sobie z oporem pracowników i 

własnym, szczególnie w sytuacji zmian. 

Zadanie przedszkoleniowe (4 dni przed warsztatami). 

14 Akademia Managera 



Szczegółowy 
opis 
Akademii 
Managera -
MODUŁ III

Narzędzia mentoringowe i coachingowe w zarządzaniu – rozwijanie odpowiedzialności                          
i samodzielnego myślenia u pracowników  

CELE SZKOLENIA:
Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać WIEDZĘ w zakresie:
● Coachingu, mentoringu oraz innych form rozwoju ludzi. 
● Sytuacji, w jakich coaching i mentoring ma sens dla rozwoju pracownika oraz firmy.
● Rodzajów pytań, które pobudzają myślenie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać UMIEJĘTNOŚCI:
● Zarządzanie z wykorzystaniem narzędzi mentoringowych i coachingowych.
● Prowadzenie rozmów w stylu coachingowym i mentoringowym adekwatnie do sytuacji i 

rozwoju pracownika.
● Stosowanie modelu GROW w prowadzeniu rozmów – nie tylko z pracownikami.
● Stosowanie narzędzi coachingowych WAKZ, MAM/CHCĘ do rozwoju indywidualnego i 

zespołowego. 
● Zadawanie pytania adekwatne do sytuacji i etapu rozwoju pracownika. 
● Słuchanie z większą uważnością na siebie i drugiego człowieka. 

Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na:
● Wzmocnieniu postawy charyzmatycznego lidera, który potrafi korzystać z różnych narzędzi 

managerskich i pracować w stylu dyrektywnym, konsultingowym i partnerskim. 
● Zwiększeniu świadomości stosowania adekwatnych narzędzi do etapu rozwoju pracownika.

Zadanie przedszkoleniowe (4 dni przed szkoleniem).
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Szczegółowy 
opis 
Akademii 
Managera -
MODUŁ IV

Zarządzanie efektywnością osobistą i zespołową

CELE SZKOLENIA:
Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać WIEDZĘ w zakresie:
● Motywacji wewnętrznej i zewnętrznej własnej oraz pracowników 
● Źródeł energii na podstawie koncepcji T. Schwartza 
● Radzenia sobie ze stresem, przyczyn spadku koncentracji oraz wypalenia zawodowego 
● Prowadzenia efektywnych spotkań 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać UMIEJĘTNOŚCI:
● Zarządzanie swoją energią i motywacją wewnętrzną 
● Zarządzanie energią i motywacją zespołu oraz poszczególnych pracowników
● Motywowanie pozafinansowe 
● Budowanie zaangażowania w zespole
● Radzenie sobie ze stresem oraz spadkiem koncentracji – u siebie i w zespole
● Eliminowanie dystraktory, które wpływają rozpraszająco na pracę

Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na:
● Zbudowanie świadomości, jak duże znaczenie dla motywowania siebie i pracowników ma 

zarządzanie swoją energią fizyczną, emocjonalną, umysłową i duchową
● Rozwinięcie postawy charyzmatycznego lidera, który naprawdę pobudza ludzi do 

działania 
● Rozwijaniu swojej samoświadomości na różnych poziomach zarządzania

Zadanie przedszkoleniowe (tydzień przed szkoleniem).
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Zapraszamy do współpracy
Anita Michalska & Beata Kordek

kontakt@hentoku.pl
+48 606 756 731
www.hentoku.pl
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Aby przybliżyć Państwu nasze podejście do 
pracy z biznesem, zapraszamy na naszą stronę 
www.hentoku.pl gdzie znajdą Państwo 
podcasty, e-booki oraz wartościowe artykuły 
stworzone przez naszych ekspertów.

http://www.hentoku.pl
http://www.hentoku.pl

