
2 kwietania 2019 roku, 08:00-16:00, Hotel Oberża „Skarbek”, ul. Budowniczych LGOM 20,
Zapisy do 29 marca 2019r.

Kontakt z koordynatorem: Barbara Baszczyk – Stelmach, 
tel. 76 847 85 85, 
email: stelmach@pracodawcy.pl



Na jednodniowych warsztatach:
§ Doświadczysz bardzo skutecznej metody pracy 

grupowej,

§ Poznasz 6 narzędzi do rozwiązywania problemów 
w biznesie,

§ Odkryjesz znaczenie mądrości zbiorowej,

§ Przekonasz się o niezwykłej skuteczności 
stosowania karteczek samoprzylepnych podczas 
warsztatów, zebrań i narad.

Warsztaty szczególnie polecamy:
§ Menadżerom i specjalistom HR,

§ Inżynierom i specjalistom ds. produkcji,

§ Kierownikom zespołów projektowych oraz szefom 
grup roboczych,

§ Wszystkim specjalistom, których praca ma 
charakter koncepcyjny,

§ Firmom i organizacjom którym zależy na 
opracowaniu strategii działania lub reorganizacji 
pracy.

Narzędzia Rozwiązywania Problemów w Biznesie



Podczas warsztatów dowiesz się:
§ Jak wzbudzić wysokie zaangażowanie każdego członka zespołu rozwiązującego problem w firmie?

§ Jak minimalizować powszechne bariery w pracy zespołowej (np.: narzekanie, gadulstwo, bierność)?

§ Jak wstępnie i wielowymiarowo rozpoznać sprawę, problem lub podjęcie decyzji?

§ Jak przeprowadzić analizę przyczynowo-skutkową problemu w organizacji, procesie lub produkcji?

§ Jak sprawnie porządkować i klasyfikować rozpoznane przeszkody, trudności i bariery w realizacji zadań?

§ Jak w łatwy sposób generować alternatywne rozwiązania: techniczne, społeczne i organizacyjne?

§ Jak wartościować i nadawać priorytety opracowanym pomysłom i rozwiązaniom?

§ Jak wykorzystać mechanizm silnej identyfikacji pracowników z opracowanymi rozwiązaniami?

§ Jak efektywnie generować, przetwarzać i klasyfikować informacje z użyciem karteczek Post-it’s®?

W programie:



dr Dariusz Góras - właściciel firmy doradczo-szkoleniowej MAESTRIUM,
która od 1996 r. specjalizuje się w szkoleniach, sesjach i warsztatach
rozwijających kompetencje psychospołeczne i biznesowe. Z wykształcenia i
zawodu andragog (edukacja dorosłych), realizuje procesy rozwojowe jako
trener, konsultant i moderator. Jest autorem metodologii rozwiązywania
problemów w organizacjach, tj. Moderowanej Sesji Problemowej. Ta
unikalna na rynku metoda pracy ma na celu wsparcie firm i instytucji w
opracowywaniu: strategii działań, wdrażaniu zmian organizacyjnych,
opracowywaniu nowych pomysłów i rozwiązań oraz współtworzenia modeli
rozwojowych. W swoim warsztacie pracy Dariusz Góras wykorzystuje
narzędzia i koncpecje pochodzące z obszarów design thinking, scrum,
sprint, kaizen oraz agile management. Dotychczas przeprowadził blisko 100
sesji strategicznego myślenia, projektowania rozwiązań oraz podejmowania
decyzji, między innymi dla: KGHM Polska Miedź S.A., SITG, Polskie Radio
S.A., Whirlpool Polska Sp. z o.o., INDESIT Company Polska Sp. z o.o.,
IVECO Polska Sp. z o.o., Rada Miasta Tomaszów Mazowiecki.

Prowadzący:


