PRAKTYCZNE
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
SPRAWDZONE METODY
SKUTECZNE ROZWIĄZANIA
FOLLOW-UP

www.dobrepytanie.eu

Katarzyna Lewandowska

Warsztaty oparte o symulacje i gry

Połączenie ze
specyfiką
pracy

Eksperymentowanie podczas
gier i symulacji

Wymiana
doświadczeń
Uczestników

Realna poprawa
efektywności pracy

PRZYKŁADOWY PROGRAM
Lp. Zagadnienie

Czas

Doświadczenie mechanizmów, które
utrudniają wdrożenie zmiany.

2h

2. Ogólnopolski raport zarządzania zmianą

Analiza doświadczeń z gry – ustalenie
zachowań, które pomagają realizować cele
oraz tych, które przeszkadzają.

2h

Wgląd:
✓ Transteoretyczny Model Zmiany
3. ✓ Strategiczna Kanwa Zmiany
✓ Model 7 S
✓ Analiza Pola Sił

Przećwiczenie metod, które pomagają
realizować założone cele i gładko
przeprowadzają przez bariery zmiany.

2h

1.

Gra symulacyjna
„30 dni”1

Cel i korzyści

1 Gra

symulacyjna
„30 dni”
„30 dni” to gra symulacyjna, która wprowadza
uczestników rozgrywki w ostatni miesiąc
spowolnienia gospodarczego. Zarządzają oni
niewielką stocznią, a ich zadaniem jest
przetrwanie ostatnich 30 dni tej trudnej sytuacji.
Dodatni wynik finansowy na koniec miesiąca
oznacza realizację celu. Wynik ujemny zwiastuje
bankructwo.
Dzięki tej grze zidentyfikujemy wraz z grupą
źródła oporu pracowników wobec zmian, a także
czynniki decydujące o powodzeniu w ich
wdrażaniu.

Katarzyna
Lewandowska
Dyplomowany trener biznesu (12 lat), akredytowany coach ICF
(7 lat), absolwentka zarządzania i marketingu oraz studiów
podyplomowych z zakresu psychologii i kompetencji trenerskich.
Od ponad 20 lat handlowiec regularnie zdobywający nagrody za
efekty biznesowe. Przez 8 lat negocjator w Stowarzyszeniu Autorów
ZAIKS (najwyższe wyniki w realizacji planu w Szczecinie
i najwyższa ściągalność płatności). Agent ubezpieczeniowy
a następnie Unit Manager w COMMERCIAL UNION (Tytuł Gwiazdy
Roku dla najlepszego debiutu sprzedającego. Przez wszystkie lata
najlepszy wynik sprzedaży w regionie). W latach 2012-2015
regionalny menadżer w Aviva, odpowiadający m.in. za projekty
szkoleniowo-rozwojowe na terenie ¼ Polski. Wykładowca w
Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Projekt Manager w sektorze
usług wspólnych.
Od 5 lat właściciel, zewnętrzny trener i HRBP w firmie Dobre Pytanie.

Opinie i rekomendacje
„Katarzyna Lewandowska zaproponowała, zaprojektowała i prowadzi kompleksowy program coachingowy
w BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. mający na celu poprawę umiejętności zarządzania zespołem,
budowania relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Już po pierwszych miesiącach oceniamy jej
działania jako bardzo skuteczne. Szkolenia i spotkania treningowe cieszą się zarówno wśród kadry
kierowniczej jak i wśród pracowników szeregowych dużym uznaniem i oceniane są jako wyjątków
skuteczne, nastawione na praktyczne rozwiązania. Jak najbardziej rekomenduje usługi Katarzyny.” Piotr
Andrzejewski BKF Myjnie
„Kasia chętnie dzieli się swoją wiedzą, angażując i zachęcając innych do zmiany. Cechuje ją wysoki
profesjonalizm i dbałość o jakość swojej pracy. Współpraca z nią była przyjemnością.” – Joanna WojdanLiszewska Bosch Polska
„Niezmiernie zmotywowana i ukierunkowana na cele. Zawsze dobrze przygotowana, zorganizowana i
umiejąca efektywnie organizować innych. Swym zaangażowaniem stale motywuje do ciągłego
doskonalenia się. Polecam sesje szkoleniowo-coachingowe z Katarzyną” Szymon Lemański Quick Step

Wybrani partnerzy:

www.dobrepytanie.eu
kontakt@dobrepytanie.eu

Katarzyna Lewandowska
tel. + 48 508 061 264

Inwestycja
✓ Szkolenie – 3000 zł netto za dzień (6-7h)
✓ Konsultacje wdrożeniowe (indywidualne sesje) – 300 zł netto za 1h
+ koszty dojazdu i noclegu

Terminy
✓ Do ustalenia

Rekomendacje:
https://www.linkedin.com/in/katarzyna-lewandowska-ba6079a0/

Pigułki wiedzy:
https://www.youtube.com/channel/UC_ZmHX5UtuH2UY4q27GaP2w
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