Akademia Zwinnej Liderki Moduł 6
Zarządzaj sobą w czasie. Model pracy liderki
Podczas warsztatów Akademii Zwinnej Liderki zdobędziesz wiedzę i narzędzia jak być
autentycznym i świadomym liderem w nieustannie zmieniającym się świecie. Jak
prowadzić inicjatywy dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości, jednocześnie nie
rezygnując z zamierzonych korzyści.
Głównym celem Akademii Zwinnej Liderki jest rozwijanie autentycznych i świadomych
liderek, które następnie będą tworzyć optymistyczne i szczęśliwe miejsca pracy. Warsztaty
pomogą zrozumieć, co oznacza autentyczne przywództwo, stosować je w praktyce oraz
dbać o rozwój kompetencji i zachowań przywódczych u siebie i innych.

Cel warsztatu
Podczas warsztatu uczestniczki:
• poznają zasady efektywnego zarządzania sobą w czasie
• poznają zasady efektywnej i angażującej pracy z zespołami
• narzędzia do efektywnego planowania zadań i celów oraz ich sprawnego rozliczania.
Po ukończeniu warsztatu uczestniczki będą potrafiły:
• zastosować narzędzia zarządzania sobą w czasie
• stosować techniki i narzędzia niezbędne do budowania efektywnego zespołu z wykorzystaniem
tradycyjnych jak i zwinnych metod
• używać odpowiednich metod, procesów, narzędzi i technik do tworzenia modeli
organizacyjnych, wpływających na efektywność zespołów
• zastosować narzędzia i techniki nadawania celów, podziału zadań oraz szukania wsparcia
dla inicjatyw w zespole.

Program ramowy
1. KOMPAS WSZECHSTRONNEJ LIDERKI
2. PORADNIK PRZETRWANIA DLA LIDEREK
Fazy rozwoju grupy
Narzędzia wdrażania zmian adaptacyjnych i technicznych
3. MODEL PRACY – NAJWAŻNIEJSZE NARZĘDZIA ZARZĄDCZE
Siła nawyku - Zaplanuj swój świat
Pozwól innym działać
Nie masz czasu? Wprowadź cykliczne spotkania!
Planer spotkania, czyli recepta na efektywne wykorzystanie 15 minut.
User story. Czyli jak mówić, by ludzie słuchali?
4. SZUKAJ WSPARCIA DLA SWOICH INICJATYW
Rozmawiaj i angażuj
Konflikt
Zlecanie zadań vs. wyręczanie
3 sposoby asertywnego odmawiania
5. JAK ZNISZCZYĆ MOTYWACJĘ DO DZIAŁANIA I ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU–
ANTYPORADNIK LIDERKI

Korzyści
Po ukończeniu modułu uczestnik:
1. Zna narzędzia i techniki tworzenia efektywnych modeli organizacyjnych
2. Potrafi dobrze zaplanować i poprowadzić efektywne spotkanie z zespołem
3. Wie jak mądrze nadać cele, podzielić zadania oraz znaleźć wsparcie dla wdrażanych
inicjatyw
4. Umie reagować na sytuacje kryzysowe w procesach zespołowych
5. Wie jak dokonać oceny ryzyka wdrażanych zmian oraz jak zwinnie reagować na
otoczenie

Trener
Dorota Rycharska
Interim Manager, doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu,
zarządzaniu oraz szkoleniu złożonymi i rozległymi organizacjami, związanymi z
wielospecjalistycznymi usługami, sprzedażą, obsługą klienta.
Sprawny menadżer i praktyk biznesu. Przez 11 lat zarządzała rozległymi strukturami
sprzedażowymi i obsługowymi. Współtworzyła rozwiązania dla biznesu z branży
ubezpieczeniowej, medycznej w ramach strategicznych projektów rozwojowych. Dzięki
wypracowanym autorskim metodom pomaga sprawnie przeprowadzać procesy zmiany w
firmach, z którymi współpracuje. Prowadzi średnio i krótkookresowe projekty zarządzania
zmianą w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Wspiera firmy w rozwoju
biznesu, działając wewnątrz organizacji w ustalonych ramach czasowych, zdefiniowanych
co do celu i zakresu. Prowadzi projekty zarówno w ramach restrukturyzacji firm, jak
również w budowaniu biznesu od podstaw.
Przeprowadziła ponad 2000 godzin doradczych i szkoleniowych z zakresu efektywności
biznesowej, budowania modeli biznesowych, budowania kompetencji menadżerskich i
przywódczych, obsługi klienta, sprzedaży i komunikacji. Jest przygotowana do budowania
efektywności biznesowej w firmach w ramach uczestnictwa w rozwojowych programach
menadżerskich oraz w związku z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu
wygrywającymi organizacjami.
Magister ekonomii i socjolog. Certyfkowany Agile Project Manager oraz PRINCE 2 Project
Manager.

Pozostałe informacje
Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 984,00 zł
Szkolenie z możliwością dofinansowania dla małych i średnich firm spoza województw
mazowieckiego i pomorskiego, więcej informacji: https://bit.ly/dofinansowanieAZL.

Kontakt
Małgorzata Kusyk tel. +48 602 210 940
Barbara Mróz tel. +48 602 415 864
Dorota Rycharska tel. +48 604 680 605
E-mail: kontakt@zwinnaliderka.pl
Odwiedź nas na stronie internetowej: zwinnaliderka.pl i na Facebooku:

