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•

Rozwój umiejętności wyboru modelu kompetencji adekwatnego do potrzeb firmy.

•

Poznanie i omówienie głównych etapów wdrożenia kompetencji w firmie.

•

Wzrost wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania kompetencjami w firmie.

•

Wzrost umiejętności w zakresie planowania i realizacji rozwoju w oparciu o kompetencje.

Zgłoś swój udział już dziś!
530 755 339
ewa.rokicka@bmspolska.pl

Warsztat

Budowa modeli kompetencyjnych
W jaki sposób zapewnić firmie efektywność działania w dłuższej perspektywie czasu ? Jaką rolę pełnią
kompetencje w budowaniu spójnej kultury organizacyjnej, wspierającej realizację strategii i wyzwań
biznesowych? Czy warto wdrażać w firmach modele kompetencyjne skoro tempo zmian wymusza zwinne i
elastyczne rozwiązania ? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi w trakcie dwudniowego warsztatu
poświęconego budowaniu i wdrażaniu w firmie kompetencji oraz systemu zarządzania nimi. Szczególną uwagę
poświęcimy procesom diagnozy i rozwoju kompetencji, których właściwe funkcjonowanie jest niezbędne do
nieustannego rozwoju firmy i jej pracowników. Będziemy poznawać modele i narzędzia, które wzmacniają w
pracownikach postawę proaktywności i odpowiedzialności za własny rozwój.
Dla kogo?
Działy HR i osoby zarządzające firmą, które planują wdrożyć w firmie model kompetencji lub wdrożenie mają już
za sobą, ale stoją przed wyzwaniem zbudowania/usprawnienia systemu zarządzania kompetencjami.
Metodyka
Każdy moduł skonstruowany jest w taki sposób, aby dostarczać konkretną wiedzę, rozwijać kluczowe
umiejętności oraz skłaniać do refleksji i wyciągania wniosków kluczowych dla efektywnego wdrożenia
kompetencji i zarzadzania nimi w miejscu pracy. Efektem końcowym szkolenia będzie również zbudowanie
konkretnego planu działania. W trakcie warsztatu będzie możliwość uczestniczenia w:
•
•
•
•
•
•

Dyskusjach i ćwiczeniach grupowych
Case study
Symulacji rozmowy z pracownikiem
Eksperymencie
Ćwiczeniach indywidualnych i w parach
Aktywnym dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem oraz dobrymi praktykami

Korzyści
•
•
•
•
•

Zdobycie wiedzy w zakresie budowania kluczowych modeli opisu kompetencji
Rozwój umiejętności wyboru modelu kompetencji adekwatnego do potrzeb firmy
Poznanie i omówienie głównych etapów wdrożenia kompetencji w firmie
Wzrost wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania kompetencjami w firmie
Wzrost umiejętności w zakresie planowania i realizacji rozwoju w oparciu o
kompetencje

Referencje
Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo
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Rozpoczęcie 9:00
Blok 1/ Wprowadzenie do warsztatu
•
•
•

Cele warsztatu i agenda.
Poznanie uczestników i ich potrzeb.
Wspólne wypracowanie zasad i zawarcie kontraktu.

Blok 2/ Wprowadzenie do kompetencji – definicje i kluczowe korzyści
•
•
•

Kompetencja, model kompetencji i profil kompetencyjny – definicje i korzyści
Kompetencje a wartości – podobieństwa i różnice
Czy potrzebujemy dziś w firmie kompetencji – kiedy warto wdrożyć model kompetencji?

Na początek zapoznamy się z kluczowymi definicjami i wartościami, jakimi niosą ze sobą kompetencje. Stworzymy wspólną
bazę słownikową, dzięki której dyskusje w kolejnych modułach będą przebiegać sprawnie i konstruktywnie. Już w
pierwszym module merytorycznym będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie - kiedy warto wdrożyć w firmie model
kompetencji.
Blok 3/ Różne modele opisu kompetencji i ich użyteczność – co wybrać?
•
•
•

Model otwarty – sposób konstrukcji, korzyści i wyzwania.
Model addytywny – sposób konstrukcji, korzyści i wyzwania.
Model matrycowy – sposób konstrukcji, korzyści i wyzwania.

W tym bloku skoncentrujemy się na trzech głównych modelach opisu kompetencji, eksplorując ich właściwości, potencjalne
korzyści i zagrożenia jakie mogą pojawić się w związku z ich wdrożeniem w firmie. Pracując na konkretnych „case study”
będziemy tworzyć rozwiązania adekwatne do potrzeb firmy. To ważna część merytoryczna, która pozwala uczestnikom
poznać różne modele kompetencji – sposób opisu, skale używane do oceny kompetencji oraz praktycznie zorientować się
w ich możliwościach i ograniczeniach.
Blok 4/ Wdrożenie w firmie kompetencji – jak to zrobić właściwie?
•
•
•

Zdefiniowanie celu i głównych założeń.
Zespół projektowy i kluczowe etapy pracy.
Czy na komunikacji kończy się wdrożenie modelu kompetencji w firmie?

W tym bloku omówimy sobie różne podejścia do wdrożenia modelu kompetencji w firmie oraz przejdziemy przez kluczowe
etapy pracy projektowej. Uczestnicy warsztatu, którzy zamierzają wdrożyć w firmie kompetencje, będą dzięki temu
modułowi lepiej przygotowani. Natomiast osoby, które wdrożenie mają już za sobą, będą miały okazję zweryfikować swoje
doświadczenia z dobrymi praktykami rynkowymi i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jest to etap szkolenia, w którym
wszyscy uczestnicy mają szczególną okazję czerpać ze swojej dotychczasowej wiedzy i doświadczenia.
Zakończenie 17:00

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to
szkolenie z Facylitowania. Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na
prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było
niewiele, za to praktyki mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest
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Rozpoczęcie 9:00
Blok 4/ System Zarządzania Zasobami Ludzkimi w oparciu o kompetencje.
•
•
•
•

Rekrutacja i selekcja – pozyskiwanie kluczowych kompetencji.
Zarządzanie wynikami – ocena kompetencji vs efektywność w realizacji celów.
Szkolenia i Rozwój – planowanie rozwoju w oparciu o kompetencje i ich diagnozę.
Płace i awanse – czy płacić za kompetencje i ich rozwój?

Właściwe wdrożenie w firmie kompetencji to przede wszystkim zarządzanie przez kompetencje, czyli zaimplementowanie
ich do kluczowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi. W tym module będziemy omawiać i analizować konkretne
narzędzia i rozwiązania (np. AC/DC czy ocenę 360°) obecne w rekrutacji i selekcji, zarządzaniu wynikami, szkoleniach i
rozwoju oraz wynagradzaniu pracowników. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jak stworzyć spójną całość, zwracając
jednocześnie uwagę na znaczące szczegóły.
Blok 5/ Jak rozmawiać z pracownikami o kompetencjach i ich rozwoju ?
•
•
•

Mocne i słabe strony a dźwignia sukcesu.
Informacja zwrotna i sposoby jej przekazania a opór ze strony pracownika.
Jak przygotować się do spotkania i jak je poprowadzić ? Model GROW.

W tym module będziemy ćwiczyć umiejętność prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikiem w oparciu o model
GROW oraz konstruktywne sposoby przekazywania informacji zwrotnej na temat konkretnych zachowań/kompetencji.
Będziemy mówić o oporze jaki może pojawić się ze strony pracownika oraz o tym, co warto robić, aby go minimalizować.
Korzystając z wyników badań dr Folkmana oraz kręgów Collinsa, będziemy wybierać aspekty kompetencji, które warto dalej
wzmacniać i rozwijać.
Blok 6/ Budowanie Indywidualnych Planów Rozwoju i ich realizacja
•
•
•

IPR – kluczowe elementy planu rozwoju.
Działania rozwojowe – model 70:20:10.
Role i odpowiedzialności – jak budować proaktywność i odpowiedzialność pracowników za swój rozwój?

W module tym uczestnicy warsztatu będą budować Indywidualne Plany Rozwoju, wskazując konkretne kompetencje oraz
dobierając adekwatne metody rozwoju, zgodnie z modelem 70:20:10. Będziemy rozmawiać na temat ról i
odpowiedzialności oraz sposobów budowania proaktywności i odpowiedzialności za rozwój wśród pracowników.
Blok 7 Podsumowanie warsztatu i zaplanowanie rozwoju
•
•
•

Wspólne podsumowanie warsztatu przez uczestników i trenera.
Indywidualny Plan Działania.
Ankieta ewaluacyjna i pożegnanie.
Zakończenie17:00

Dziękuję za organizację świetnego szkolenia„Compliance Officer” . Spotkanie przebiegało nie tylko na wysokim
merytorycznym poziomie, ale także w przyjaznej atmosferze.
Urszula Szudarek, TDJ S.A

Trener

Anna Dołęgowska - Kowalska
Konsultant HR, trener, psycholog, asesor i coach. Od 13 lat wspiera firmy w rozwoju
poprzez projektowanie i implementowanie rozwiązań z zakresu kultury
organizacyjnej, zarządzania wynikami, szkoleń i rozwoju oraz towarzyszenie
menedżerom w rozwoju zawodowym i osobistym.
Buduje programy i narzędzia rozwojowe dla menedżerów oraz prowadzi szkolenia,
skoncentrowane wokół: budowania zaangażowania pracowników, motywacji 3:0,
coachingu, empatycznej komunikacji, wspierania w rozwoju, zarządzania zmianą,
sytuacyjnego przywództwa Blancharda, prowadzenia rozmów oceniających,
rozwojowych i wyrażania uznania, przekazywania informacji zwrotnej i asertywnej
komunikacji, wellbeing.
Pracuje często z menedżerami (niższego, średniego i wyższego szczebla) 1:1 w
trakcie sesji feedbackowo-rozwojowych i coachingowych. Wspiera firmy z różnych
branż i wielkości (od 8 osobowych do 10.000). W ING wspólnie z zespołem
projektowym stworzyła kompetencję „budowanie zaangażowania”, a następnie
wprowadziła rozwiązania, które umożliwiły jej ocenę i rozwój.
Od początku kariery zawodowej buduje pozytywne doświadczenia kandydatów i
pracowników, wiedząc, że przekładają się one na satysfakcję z wykonywanej pracy
oraz na zaangażowanie i efektywność działania.
Ukończyła studia podyplomowe z coachingu i zarządzania ludźmi w firmie (ALK),
szkołę trenerską (INTRA) oraz liczne szkolenia i certyfikacje z metod
diagnostycznych, stosowanych w biznesie. Jako trener i coach wierzy w
nieograniczony potencjał ludzi, z którymi się spotyka oraz łączy pracę na postawach
z ćwiczeniem konkretnych umiejętności. W wolnym czasie ćwiczy astangę, słucha
muzyki i podróżuje.
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