
 

 

      Program warsztatów „Kształtowanie postawy otwartej na zmiany” 

23.09.2020  

12:50 – 13:00 Powitanie, agenda szkolenia. 

13:00 – 14:30 Różne oblicza zmiany, budujące i stresujące.  
Integrujący wstęp do zmiany z elementami samopoznania. 

14:30 – 15:15 Obiad  

15:15 – 16:45 Postawa wobec zmian – autodiagnoza. 
Współczynnik nastawienia na zmiany CTQ Tony’ego Buzana. 

16:45 – 17:00 Przerwa 

17:00 – 18:30 Konsekwencje pozytywnej i negatywnej postawy wobec zmian.  
Dyskusja o współczesnych zmianach.  

18:30 – 19:30 Kolacja 

 

24.09.2020  

07:30 – 09:00 Śniadanie 

09:00 – 10:30 System wartości – klucz do osiągania celów. 
Narzędzia do pracy z wartościami z uczniami. 

10:30 – 10:45 Przerwa 

10:45 – 12:15 Znaczenie celu w zmianie.  
Techniki skutecznego określania celów (SMART-ER, RUMAK, KOMOZI, EXACT). 

12:15 – 12:30 Przerwa 

12:30 – 14:00 Charakterystyka procesu zmiany.  
8 etapów wprowadzania zmiany. Kierunki postawy otwartej na zmiany. 

14:00 – 15:00 Obiad  

15:00 – 16:30 Praktyczne przygotowanie planu wdrożenia zmiany.  
6 kroków rozwiązywania problemów na podstawie Thomasa Gordona.  

19:00 – 20:00 Kolacja 

 

25.09.2020  

07:30 – 09:00 Śniadanie 

09:00 – 10:30 Poszukiwanie wsparcia zmiany. 
Diagram Ishikawy i 5W Toyody, metoda łamania sobie głowy Kwintyloiana. 

10:30 – 10:45 Przerwa 

10:45 – 12:15 5 agile’owych komponentów gotowości do zmian. 
Komunikowanie, potrzeby, granice. 

12:15 – 12:30 Przerwa 

12:30 – 14:00 Ludzie i procedury.  
Sposoby radzenia sobie ze stresorami zmiany.  

14:00 – 15:00 Obiad 

 



 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów:  
mgr inż. Katarzyna Wszeborowska  
k.wszeborowska@kcer.pl  
tel. kom.: 609 661 154  

Miejsce zakwaterowania i realizacji warsztatów:  

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie 

(Centrum Konferencyjne Mazowsze)   Świerkowa 2,05-805 Otrębusy 

https://www.mazowsze.waw.pl/ 

CEL:   

Kształtowanie postaw proaktywnych, otwartych na zmiany.  

OPIS:   

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby sytuacji nieustających i zmian w systemie edukacji oraz 

ogólnie w świecie.  Ich wpływ na człowieka jest mocno odczuwalny, może powodować różnego rodzaju 

napięcia i generować opór przed zmianą, poczucie niedostosowania, stres. Program warsztatu 

uwzględnia zweryfikowanie na nowo własnego systemu wartości, autodiagnozę wewnętrznej 

motywacji. Zakłada kształtowanie postawy  proaktywności, inicjatywy kreatywnego szukania 

rozwiązań, z wykorzystaniem elementów skutecznej komunikacji, technik określania i pokonywania 

barier, eliminowanie źródeł napięć.  

KORZYŚCI:   

Warsztat to nabywanie, wzmacnianie, kształtowanie konkretnych umiejętności: 

 Ustalania priorytetów wartości 

 Diagnozy współczynnika nastawienia na zmiany  

 Stosowania metod prawidłowego określania problemu i skutecznego  określanie celów  

 Pozyskiwania wsparcia zmiany  – sztuka pozyskiwania informacji i budowania autorytetu 

lidera zmian 

 Poznanie metod i technik skutecznego wprowadzania zmiany  

 Konkretne, gotowe narzędzia kształtowania postawy otwartej na zmiany i wdrażania zmian. 

TRENER:   

Anna Krajewska – trener biznesu, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki z wieloletnim 

doświadczeniem, psychoterapeutka Gestalt w procesie certyfikacji.  Prowadzi działalność 

szkoleniową od roku 2004. Absolwentka Pedagogiki Pracy WSP ZNP, Kompetencji Psychologicznych  

i Negocjacyjnych SGH oraz Akademii Trenerów Biznesu (certyfikaty na życzenie). Autorka podręcznika 

i ćwiczeń „Kompetencje personalne i społeczne”, materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz 

wielu artykułów i kursów e-learningowych, współautorka poradnika metodycznego dla nauczycieli  

i trenerów „ImproVszkole na dobry początek”, współtwórczyni i realizator programu oraz 

organizatorka I Międzynarodowej Konferencji ImproVszkole (2019) prezentującej improwizację 

teatralną jako innowacyjne narzędzie transferu wiedzy. Prowadzi warsztaty z młodzieżą, szkolenia 

dla nauczycieli i dydaktyków, zajęcia akademickie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, a także szkolenia dla biznesu i jednostek administracji publicznej.  Aktywny członek 

Klubu Trenerów Biznesu oraz influencerka inicjatywy Trenerzy Dla Planety. Głównym tematem jej 

szkoleń są kompetencje społeczne, nowoczesne metody dydaktyczne oraz informacja zwrotna  

i współpraca.  

akrajewska.pl 

montowniasukcesu.pl 

improvszkole.edu.pl 
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