EXPERIENCE
STRENGTHS
PODSTAWY ZARZĄDZANIA TALENTAMI WEDŁUG
GALLUPA

POTRZ EB A D OC EN I A N I A
N I GD Y N I E B YŁ A TA K S I L N A

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 patrzenia na ludzki kapitał. Sprawdzone
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.
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CO ZYSKASZ
U C Z ES TN I C Z Ą C
W S Z K OL EN I U ?
Experience Strengths to wstępne szkolenie z pracy na
podejściu bazującym na mocnych stronach i talentach.
Poznasz podejście Gallupa, oraz dowiesz się w jaki sposób warto
je wykorzystać w organizacji w stymulowaniu rozwoju kariery
pracowników, zespołów, pracowników kluczowych (top talents).
Dotkniesz praktycznego podejścia do rozwoju mocnych stron.
Poznasz swoje najsilniejsze talenty i doświadczysz jakimi
sposobami można z nimi pracować.
Zweryfikujesz czy Twój zespół, organizacja lub klienci są gotowi
na pracę z mocnymi stronami.
Namierzysz to, co warto w sobie rozwijać i jak możesz lepiej
korzystać ze swoich mocnych stron i talentów.
Wzmocnisz swoje pozytywne nastawienie i dowiesz się w jaki
sposób wzmacniać je u innych.
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MERYTORYK A
S Z K OL EN I A
Wprowadzenie do podejścia bazującego na mocnych stronach,
zwanego podejściem lub metodą Gallupa
Przegląd wyników badań Gallupa. Czym tak naprawdę jest
zarządzanie talentami według Gallupa?
Najefektywniejsze strategie dla zbudowania kultury bazującej na
mocncyh stronach w organizacji
Omówienie i przykłady zastosowań dla różnych grup odbiorców
(HR, liderzy, zespoły,samoorganizacja)
Produktywność i efektywność bazująca na mocnych stronach
Omówienie modelu rozwoju mocnych stron wg Gallupa
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 programówGallupa.

C EL E K U RS U
Nabycie podstaw metodologii i terminologii podejścia Gallupa
bazującego na mocnych stronach.
Poznanie warunków dla zbudowania i wzmacniania kultury, która
bazuje na mocnych stronach pracowników.
Doświadczenie siły mocnych stroni wykorzystania własnych
mocnychstron we własnym rozwoju i pracy

FORMU Ł A K U RS U
Szkolenie Experience Strengths realizowane jest w formule
mieszanej (blended learning) i łączy tradycyjne warsztaty grupowe
prowadzone przez doświadczonych trenerów, z aktywnościami
uczestnika realizowanymi za pomocą platformy e-learningowej
oraz indywidualną pracą przed szkoleniem grupowym.
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PROC ES
ED U K A C J I

DIAGNOZA CliftonStrengths
Poznanie pięciu najsilniejszych talentów uczestnika oraz własna praca z wynikami
E-LEKCJE
Dostęp do lekcji wideo na platformie e-learningowej
PRE-WORK
Zdefiniowanie celów udziału w kursie
SZKOLENIE EXPERIENCE STRENGTHS
Grupowe warsztaty interaktywne online z podstaw podejścia oraz budowania
organizacyjnej kultury bazującej na mocnych stronach
MOŻLIWOŚĆ POGLĘBIANIA WIEDZY W KURSACH SPECJALISTYCZNYCH
Szkolenie Experience Strengths jest obowiązkowym modułem wstępnym przed
udziałem w specjalistycznych kursach dla praktyków rozwoju: coachów, specjalistów
HR, doradców zawodowych (Strengths Coaching Course, zawany SCC) oraz trenerów,
szkoleniowców, facylitatórw i moderatorów spotkań grupowych i zespołowych
(Strengths Training Course, zwany STC).
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K TO S K ORZ YS TA
Z UDZIAŁU?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które
profesjonalnie wspierają rozwój innych, a więc w szczególności
dedykowane jest:
liderom i menedżerom różnego szczebla (od wyższej kadry
zarządzającej, przez menedżerów operacyjnych, aż po
liderów zespołów oraz scrum masterów itp.)
HR Business Partnerom i specjalistom HR,
coachom i trenerom biznesu.
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Z GŁ OS Z EN I A N A
S Z K OL EN I E
ORGANIZATOR

UZUPEŁNIJ FORMULARZ

Strengths Community Sp. z o.o.

ZGŁOSZENIOWY

Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa
www.strengthscommunity.pl
kurs@strengthscommunity.pl

Szkolenie Experience Strengths jest autorskim programem realizowanym przez dyplomowanych trenerów
i coachów z certyfikatem Gallupa (Gallup® Certified Strengths Coach). Gallup oraz CliftonStrengths są
znakami towarowymi firmy Gallup, Inc. Szkolenie nie jest realizowane przez Gallup, Inc. Program
szakolenia czerpie z podejściu Gallupa i najaktualniejszej wiedzy dostarczanej przez nich, oraz
uzupełniony jest o analogiczne modele pracy i najnowsze doniesienia z obszaru psychologii pozytywnej.
Materiały wykorzystywane w czasie szkolenia są przygotowane przez certyfikowanych i doświadczonych
coachów i trenerów.

PROWA D Z Ą C Y
Marta Bara
Gallup® Certified Strengths Coach
Senior trener, team & executives coach

Dorota Krasnodębska-Wnorowska
Gallup® Certified Strengths Coach
Senior trener, engagement & innovation coach

Wojtek Bartosik
Gallup® Certified Strengths Coach
Trener, leadership coach
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