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PODSTAWY ZARZĄDZANIA
TALENTAMI WEDŁUG GALLUPA

Przesłanie przyszłości
POTRZEBA DOCENIANIA ZASOBÓW
NIGDY NIE BYŁA TAK SILNA
Rynek pracownika zaczyna się dawać we znaki
właścicielom biznesów. Przyczynia się do tego wiele
rzeczy, a w tym m.in. to, że na rynek pracy weszło
pokolenie Milenialsów, dla których naturalne jest
patrzenie na siebie przez pryzmat własnych zasobów
i talentów, a nie wad. Według Instytutu Gallupa to
sprawia, że podejście bazujące na mocnych stronach
zaczyna być coraz bardziej pożądane. Wysoka rotacja
i niska lojalność pracowników w stosunku do jednego
pracodawcy, a także wyczerpująca się formuła
zarządzania Talentami, czyli tylko tymi który mają
najlepsze wyniki, sprawiają, że pracodawcy zaczynają
szukać nowych paradygmatów rozumienia kapitału
ludzkiego. Mocno zbadane podejście Gallupa, które
bazuje na mocnych stronach jest innowacyjną
alternatywą dla wielu organizacji. Jednak to podejście
jest nadal w Polsce nowe i niezbyt dobrze
zakorzenione w kulturach polskich organizacji. To
szkolenie ma przybliżyć Ci, czym jest to podejście, a
także doświadczyć pracy na własnych mocnych
stronach.

Co zyskasz z udziału
w szkoleniu?
Poznasz podejście Gallupa, oraz
dowiesz się w jaki sposób warto
je wykorzystać w organizacji
w stymulowaniu rozwoju kariery
pracowników, zespołów,
pracowników kluczowych
(top talents).
Poznasz swoje najsilniejsze
talenty i doświadczysz jakimi
sposobami można z nimi
pracować. Dotkniesz
praktycznego podejścia do
rozwoju mocnych stron.
Zweryfikujesz czy Twój zespół,
organizacja lub klienci są gotowi
na pracę z mocnymi stronami.
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"Nie ma skuteczniejszego
sposobu na wzmocnienie
pozycji ludzi, niż postrzeganie
każdej osoby w kategoriach jej
mocnych stron."

Donald O. Clifton, Ph.D.

KtoSKORZYSTA
skorzysta z udziału?
KTO
Z UDZIAŁU?

Szkolenie wprowadza
w podstawy podejścia
bazującego na mocnych
stronach oraz pracę
z talentami Gallupa
CliftonStrengths,
znanego także jako
StrengthsFinder.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim
osobom, które profesjonalnie
wspierają rozwój innych, w tym:
HR Business Partnerów
i specjalistów HR,
liderów i menedżerów różnego szczebla
(od wyższej kadry zarządzającej po
liderów projektów i zespołów),
coachów, trenerów i konsultantów
kariery.

CELE SZKOLENIA
Cele szkolenia

Nabycie podstaw metodologii
i terminologii podejścia Gallupa
bazującego na mocnych stronach.
Doświadczenie siły mocnych stron
i wykorzystania własnych mocnych
stron we własnym rozwoju i pracy.

To obowiązkowy moduł
wstępny przed kursami
Strengths Coaching
Course (SCC) oraz
Strengths Training
Course (STC).
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CELE
SZKOLENIA
Jaki zakres
wiedzy i umiejętności
obejmuje szkolenie?
Wprowadzenie do podejścia bazującego na mocnych
stronach, zwanego podejściem lub metodą Gallupa.

EXPERIENCE STRENGTHS
JAKIMI METODAMI
PRACUJEMY?

Fakty i mity dot. zarządzania mocnymi stronami
w organizacji. Przegląd wyników badań Gallupa.

seminarium i case studies

Czym tak naprawdę jest zarządzanie talentami według
Gallupa?

ćwiczenia indywidualne

Konsekwencje i korzyści związane z wykorzystaniem
mocnych stron w organizacji.
Najefektywniejsze strategie dla wdrożenia i wykorzystania
talentów CliftonStrengths w organizacji.
Omówienie narzędzia CliftonStrengths, jego atutów oraz
ograniczeń. Omówienie i przykłady zastosowań dla
różnych grup odbiorców (HR, liderzy, zespoły,
samoorganizacja).
Konsekwencje i korzyści związane z wykorzystaniem
mocnych stron w organizacji.
Produktywność i efektywność bazująca na mocnych
stronach.
Omówienie modelu rozwoju mocnych stron.
Praca z własnymi wynikami CliftonStrengths oraz
planowanie użycia talentów w pełnionej roli zawodowej
i wskazówki do działania (strategie działania dla
uczestników).
Panel pytań i odpowiedzi. Możliwość skonsultowania
rozwiązań z konsultantami ds rozwiązań i programów
Gallupa.

elementy warsztatowe
prace w podgrupach

CO ZAWIERA PAKIET
SZKOLENIA?

Biorąc udział w szkoleniu otrzymasz:
udział w wydarzeniu, materiały
szkoleniowe,
diagnozę swoich najsilniejszych
talentów CliftonStrengths
wykonaną na oryginalnej
platformie badawczej Gallupa
wraz z certyfikatem wyników
sygnowanym przez Gallup
dyplom ukończenia szkolenia,
możliwość późniejszego udziału
w specjalistycznych kursach
realizowanych przez Strengths
Community.

ORGANIZACJA I ZGŁOSZENIA
ZGŁOSZENIA
kontakt@strengthscommunity.pl
tel. +48 606 226 396
www.strengthscommunity.pl

Szkolenie realizowane przez
certyfikowanych przez
Gallupa ekspertów mocnych
stron (Gallup Certified
Strengths Coach®).

