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OPIS IDES
IDES Consultants to polska firma, wywodząca się francuskiej IDES Consultants z Lyonu i ściśle
z nią współpracująca, reprezentuje europejskie standardy jakości pracy certyfikowane ISO
9001:2015. Posiada 24 letnie doświadczenie prowadzenia w Polsce szeroko pojętych
projektów doradczych zarządzania zasobami ludzkimi w tym szkoleń.
Nowoczesne narzędzia i metody oraz kompleksowe podejście do całości procesu
zatrudniania i kształtowania pracowników podnosi ich efektywność zwiększając
konkurencyjność, a w konsekwencji rentowności partnerów biznesowych współpracujących
z IDES.
Sukces IDES w procesie doradczym i szkoleniowym znajduje swą przyczynę w dokładnym
przygotowaniu projektów polegającym na zgłębieniu problematyki branży,
przedsiębiorstwa, dokonania analizy potrzeb i dostosowaniu zasobów do zdiagnozowanych
wymagań. Planowa, stała współpraca z managementem i podwójne zabezpieczenie realizacji
projektu oraz zapewnienie możliwości jego rozwinięcia i kontynuacji stanowią kolejny
wyróżnik IDES.
ELEMENTY WSPARCIA ZARZĄDZANIA HR OFEROWANE PRZEZ IDES

REKRUTACJE




Rekrutacje standardowe
Direct / Executive search

SZKOLENIA

DORADZTWO
PERSONALNE

IDDEAL
HR-online

www.ides.pl











Szkolenia miękkie
Coaching / mentoring
Szkolenia z zakresu prawa / finansów
Adaptacja pracowników







Badanie organizacji
Bilans kompetencji
Ocena pracowników
Zarządzanie talentami
Opis i wartościowanie stanowisk

System oceny pracowników
System szkoleń i badań organizacji
Archiwizowanie danych
Raportowanie on-line
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ZAŁOŻENIA SZKOLENIOWE


Szkolenia są skierowane do średniej kadry zarządzającej Brygadzistów, Kierowników Produkcji



Jedna sesja szkoleniowa trwa 1 dzień szkoleniowy (8H z przerwami).



Zakładana jest realizacja 4 dni szkoleniowych w odstępach 3 lub 4 tygodni.



Tematyka szkoleń dotyczy mi.in: zarządzania podległym zespołem i komunikacji,
rozwoju podejścia biznesowego, budowanie świadomości osiągania celów.



Szkolenia mają na celu rozwinąć umiejętności zarządzania i komunikacji, a także
poprawić morale i atmosferę w miejscu pracy, zbudować świadomość biznesową
u Uczestników.



Szkolenie ma formę warsztatów i jest bardzo praktyczne. Uczestnicy otrzymują zadania
do realizacji, które są weryfikowane podczas kolejnego szkolenia.



Możliwość konsultacji z trenerem w okresie miedzy szkoleniami.

Mistrzów Produkcji,

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIOWE

KOMUNIKACJA I FEEDBACK: WPŁYW NA MOTYWOWANIE
I ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU
Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się - poprawna komunikacja a efektywność
pracy, kształtowanie struktur przekazywania informacji zwrotnej oraz ich wpływ na
skuteczność działania firmy/ zespołu

 Aktywne słuchanie i jego wpływ na motywację i zaangażowanie pracowników
 Złote zasady udzielania informacji zwrotnej dotyczącej postaw i efektów pracy
poprzez formułowanie jasnych poleceń oraz zadawanie właściwych pytań

 Komunikacja pionowa – w górę i w dół, problemy pionowego komunikowania się
i sposoby ich przezwyciężania

 Zasady prowadzenia spotkań grupowych – komunikacja ustna i pisemna.
 Spójność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej z celami, wartościami i kulturą
organizacyjną firmy.
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 Dobra komunikacja i pozytywne nastawienie podstawą przyjacielskiej atmosfery
w firmie i polepszenia warunków pracy. Promowanie postawy „gramy do jednej
bramki”. Stworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy
Rola postawy w komunikacji rzeczy trudnych i w feedbacku

 Kontrola i ewaluacja wykonanych zadań – rola i techniki udzielania informacji
zwrotnej

 Jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące i egzekwować wyniki pracy
 Pochwała, krytyka i korygowanie zachowania wykorzystanie danych pochodzących
z ewaluacji efektywności pracownika w rozmowie z pracownikiem

 Dostarczanie informacji o efektach pracy jako czynnik motywujący
 Oddzielanie komponentu emocjonalnego oraz merytorycznej wartości oceny od
osoby ocenianej – komunikacja asertywna

 Jak utylizować emocje w sytuacjach trudnych
 Rozpoznawanie blokad i barier myślowych, zmiana ograniczających przekonań, typu
„nie da się”

 W jaki sposób wpływać na kierunek uwagi rozmówcy i uzyskać zamierzony efekt
rozmowy

 Style myślenia, ich wpływ na komunikację, czyli jak dopasować komunikację do
osobowości odbiorcy,

 Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami - najważniejsze aspekty i strategie
 Rola i zastosowanie metafory w komunikacji rzeczy trudnych i w feedbacku
 Skuteczna komunikacja narzędziem rozwiązywania sytuacji trudnych i polepszenia
atmosfery w zespole.

www.ides.pl
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ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM I PODWŁADNYCH ORAZ
WYZNACZANIE CELÓW
Stan aktualny, na co przeznaczasz swój czas?


Wybieranie kierunku działania



Pożeracze czasu i jak je zminimalizować

Zarządzanie sobą w czasie


Wyznaczanie priorytetów, czyli co jest najważniejsze



Zasada Pareto



Metoda ABC



Matryca Eisenhowera

Planowanie


Planowanie proaktywne i reaktywne



Stawianie celów w oparciu o SMART



Wyznaczanie celów


Rodzaje celów – długoterminowy, średnioterminowy, krótkoterminowy



Podział celów - cele firmy, cele zespołu, cele pracowników



Przekładanie celów na zadania



Technologia wyznaczania właściwych celów



Organizacja dnia



Narzędzia do planowania

Stworzenie Indywidualnego Planu Wdrażania Zmian


Analiza własnych zobowiązań czasowych



Stworzenie planu zarządzania własnym czasem w oparciu o techniki poznane
podczas szkolenia

 Pomiar efektywności realizacji celów
 Techniki szybkiej mobilizacji pracowników w sytuacjach kryzysowych

www.ides.pl
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ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM POPRZEZ
DELEGOWANIE I MOTYWOWANIE

PRZYWÓDZTWO,

Przywództwo w zespole produkcyjnym


Ja jako przywódca – autodiagnoza stylu zarządzania, różnicowanie potencjalnego
a rzeczywistego stylu kierowania



Typologie stylów zarządzania, ich skuteczność w zależności od kontekstu



Dlaczego Twoi ludzie mieliby Cię uważać za przywódcę – dyskusja o stylach
kierowania w odniesieniu do specyfiki zespołu, którym się przewodzi



Wartości i przekonania w zarządzaniu ludźmi – zastosowanie kultury
organizacyjnej jako czynnika integrującego zespół, łączący poziom
indywidualnego działania z działaniem organizacji, oraz motywujący do
realizowania celów i poprawy atmosfery



Normy w grupie i ich funkcjonowanie - spójność grupy



Ukierunkowane na wykonanie zadań a ukierunkowane na atmosferę w grupie



Różnice pomiędzy managerem, a liderem nieformalnym



Organizowanie pracy zespołu – zaangażowanie członków zespołu w procesy
decyzyjne



Empowerment – integracja zespołu i budowanie zaangażowania poprzez proces
delegowania i monitorowania wyników zadań.

Delegowanie zadań


Priorytety przełożonego a delegowanie – elementy zarządzania czasem
i zadaniami w kontekście przekazywania zadań pracownikom



Cele i priorytety przedsiębiorstwa jako podstawa dla systemu zarządzania przez
delegowanie



Założenia delegowania obowiązków – przyczyny i skutki delegowania,
równowaga pomiędzy przekazywaniem obowiązków i uprawnień



Zarządzanie przez delegowanie – powiązanie delegowania uprawnień ze
strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa



Przezwyciężanie zagrożeń związanych z delegowaniem zadań



Kontrola i ewaluacja wykonanych zadań – stworzenie systemu kryteriów oceny,
rola i techniki udzielania informacji zwrotnej



Rozpoznawanie różnic pomiędzy przekonaniem a doświadczeniem



Zróżnicowanie wiekowe – wspólna pula kompetencji pracowników, transfer
wiedzy i doświadczeń pomiędzy grupami wiekowymi, wspólne możliwości
rozwojowe pracowników
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Motywowanie


Analiza własnych motywatorów do pracy w odniesieniu do oczekiwań firmy



Motywowanie
pracowników



Elementy motywowania wewnętrznego i zewnętrznego



Podniesienie automotywacji, pokazanie pozytywnych aspektów oraz zmiana
postrzegania pracy w SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o. o. jako czynniki sukcesu
każdej jednostki, a co za tym idzie całej organizacji.

pracowników

–

definiowanie

czynników

motywowania

ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI TRUDNYMI
Metody kontrolowania i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w zespole


Co to jest konflikt i jak sobie z nim skutecznie radzić



Zachęcanie do współzawodnictwa – różnicowanie wsparcia dla zachowań
kooperacyjnych i rywalizacyjnych w zespole w zależności od zadań przed nim
stojących



Wybór odpowiednich kierowników dla zespołu roboczego – skuteczne
delegowanie jako metoda na ograniczanie potencjalnych sytuacji konfliktowych



Metody ograniczania konfliktu:





Cele konkurencyjne a cele nadrzędne,



Zjednoczenie zespołu w obliczu wspólnego „wroga”

Metody rozwiązywania konfliktu:


Dominacja i tłumienie



Wymuszanie



Łagodzenie



Unik



Zasada większości



Kompromis



Integrujące rozwiązywanie problemów



Zarządzanie energią konfliktu w zespole – minimalizowanie negatywnych
skutków konfliktu i wykorzystanie jego energii do motywowania zespołu
i wprowadzania zmian

www.ides.pl
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METODOLOGIA SZKOLEŃ IDES
W celu uzyskania pożądanej zmiany w zachowaniu personelu oraz wzrostu kompetencji
i wiedzy zwiększającej ich możliwości jeszcze efektywniejszej realizacji zadań
w przedsiębiorstwie konieczne jest wykonanie analizy potrzeb szkoleniowych.
Dla jej przeprowadzenia konieczne są spotkania z osobami odpowiedzialnymi za procesy
biznesowe i szkoleniowe, zrozumienie strategii, modelu biznesowego i celów
przedsiębiorstwa oraz szczegółowych wymagań i oczekiwań wykraczających poza ogólne
warunki zamówienia.
Na tej podstawie przygotowywane są wszystkie moduły procesu szkoleniowego.
Dbając o efektywność przyswajania wiedzy i umiejętności, trenerzy IDES biorąc pod uwagę
fizjologię indywidualnego i zespołowego procesu uczenia się oraz dynamikę grupy realizują
program wykorzystując cykl uczenia się Davida Kolba:

Doświadczenie

Rozwiązania

Wnioski

Wykorzystanie
nowej wiedzy
w praktyce

Utrwalenie
wiedzy i
umiejętności

Najwyższą efektywność przyswajania wiedzy osiąga się pracując systemem warsztatowym.
W trakcie warsztatów trenerzy wykorzystują szeroką gamę zróżnicowanych technik pracy,
aby dotrzeć do wszystkich uczestników i istotnie wpłynąć na rozwój i utrwalenie ich
kompetencji






Action Learning Process – metoda, podczas której uczestnik analizuje swoje
zachowania i doświadczenie w celu ich poprawy. Umożliwia refleksję i powtórną
analizę własnych działań. Ma na celu lepsze zaplanowanie przyszłych działań
i poprawienie ich. Metoda ta opiera się na założeniu iż, uczenie się = tradycyjne
formy zdobywania wiedzy + pytania dla umożliwienia wglądu w sytuację (pytania:
gdzie? Kto? Kiedy? Co? Dlaczego? Jak dużo? Jak wiele?).
Interaktywne mini wykłady – prezentacje trenera dostarczające podstawową wiedzę
szkolącym się, stanowiąc teoretyczną podbudowę dla pozostałych technik;
Gry scenariuszowe – zaprojektowane dla konkretnego szkolenia, podczas których
uczestnicy mają możliwość praktycznego wykorzystania nabywanej wiedzy;
Metoda sytuacyjna/przypadków – polega na bardzo dokładnym rozpatrzeniu
konkretnego przypadku tak skonstruowanego, żeby był on typowy dla dużej klasy
zdarzeń. Uczestnikom szkolenia przedstawia się sytuację wymagającą podjęcia decyzji
i omawia się konsekwencje każdej z nich.

www.ides.pl
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Dyskusje moderowane z trenerem – dają możliwość skonfrontowania swojego
punktu widzenia z doświadczeniami prowadzącego oraz kolegów i na tej podstawie
wypracowania wspólnych rozwiązań;
Ćwiczenia zespołowe – uczą wspólnej pracy nad rozwiązaniami zadań, oferując
jednocześnie możliwość oceny funkcjonowania kompetencji w określonej dynamice
grupy; Często stosowane są zadania do wykonania pomiędzy sesjami szkoleniowymi
w celu wyćwiczenia zachowań w środowisku pracy;
Ćwiczenia indywidualne – dają najpełniejszą możliwość treningu w oparciu o własne
doświadczenia i samodzielnie wypracowywane rozwiązania. Uczą wykorzystywania
nabywanych kompetencji;
Sesje pytań i odpowiedzi – pozwalają uczestnikom na poznanie zróżnicowanych
odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a w powiązaniu z dyskusją moderowaną dają
możliwość na modyfikację opinii i postaw;
Case study i case story – złożone ćwiczenia oparte o analizę przypadku oraz opisy
praktycznych sytuacji z wybranej branży oferują możliwość pracy na doświadczeniach
innych firm oraz sprawdzenia wiedzy w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych;
Odgrywanie ról – zmusza do praktycznego wykorzystania technik i umiejętności
z uzyskaniem natychmiastowej informacji zwrotnej od pozostałych uczestników
szkolenia i trenera;
Nagrania video – możliwość nagrania a następnie odtworzenia swoich działań daje
uczestnikom wgląd w swoje, często nieuświadomione, zachowania i postawy
poszerzając znacznie informację zwrotną ze strony grupy. Sesje z kamerą to
doskonałe narzędzie poznania i rozwoju swoich umiejętności oraz obiektywny
miernik postępu;
Warsztaty twórcze – pozwalają na uwolnienie nieuświadomionej, lub nieużywanej
w pracy zdolności kreacji i zaprzęgniecie jej do wykorzystywania w zadaniach
zawodowych,
Handout – metoda rozdawania w trakcie trwania szkolenia materiałów
pomocniczych. Metoda ta ułatwia zrozumienie i zapamiętanie treści szkolenia.

www.ides.pl
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TRENERZY IDES
Trenerzy przygotowujący i prowadzący projekt to praktycy w obarze biznesu, mający również
doświadczenie w nowoczesnej metodologii nauczania dorosłych. Dzięki temu uczestnicy zajęć
mogą rozwijać kompetencje, wykorzystywać uzyskaną wiedzę, ćwicząc praktycznie podczas
profesjonalnie przygotowanych i dostosowanych do specyfiki ich pracy zadań. Najważniejsze
dla realizacji celów szkoleniowych jest zaangażowanie uczestników w aktywne formy
odkrywania puli kompetencji własnych oraz swojego zespołu. Dlatego 90% czasu
szkoleniowego trenerzy IDES dedykują aktywnym formom pracy.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Materiały szkoleniowe, które otrzymują uczestnicy, zawierają:


Treści omawiane na szkoleniu i inne materiały przydatne pod kątem ich pracy;



Ćwiczenia praktyczne wykorzystywane podczas szkolenia;



Wydruk prezentacji wykorzystanej podczas szkolenia;



Wykorzystane ćwiczenia oraz artykuły;



Case studies oraz wskazania pozycji z literatury, które zostały wykorzystane
podczas projektowania szkolenia.

Materiały są opracowane z wykorzystaniem case studies dostosowanych do specyfiki pracy
uczestników szkolenia i firmy. Dzięki temu uczestnicy efektywniej rozwijają swoje
kompetencje dzięki pracy na swoich własnych doświadczeniach również po zakończeniu
procesu.

EWALUACJA SZKOLEŃ
Proces ewaluacji prowadzony jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie IDES oraz
o wypracowane międzynarodowe standardy. Podstawą jest model oceny efektywności
szkoleń metodą Kirkpatricka. Zakłada ona analizę na poziomach: reakcji, procesu uczenia się
(kompetencji – wiedzy i umiejętności), zachowań, utrwalenia wiedzy i umiejętności oraz
rozwoju indywidualnego. Proces ewaluacji prowadzimy w ścisłej współpracy z HR firmy
SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o. o. oraz managementem.By dokonać takiej oceny, IDES
wykorzystuje opracowane i ciągle doskonalone przez siebie metody ewaluacji, zgodne
z normami jakościowymi ISO 9001:2015, do których można zaliczyć przede wszystkim:
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11





Poziom 1: ankieta ewaluacyjna wypełniana przez Uczestnika na zakończenie szkolenia.
Firma SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o. o. otrzyma podsumowanie ankiet w formie
prezentacji. Ankiety są anonimowe.
Poziom 2: przyrost wiedzy mierzony poprzez pre test i post test. Testy są robione na
początku szkolenia i po zakończeniu szkolenie. Wyniki przedstawiane są procentowo.



Poziom 3: przyrost umiejętności mierzony w trakcie obserwacji bezpośredniego
przełożonego w oparciu o arkusz specjalnie do tego przygotowany. Wyniki
przedstawiane są opisowo w formie plusów i obszarów do dalszego doskonalenia.
Zalecany czas realizacji tego etapu oceny to odstępy kwartalne po zakończeniu
szkolenia.



Poziom 4: rejestracja zmian w wynikach pracy konkretnego Pracownika (Uczestnika)
szkolenia. Dotyczy efektywności pracy. Wyniki przedstawione są liczbowo.



Poziom 5: ROI ocena, w jakim stopniu inwestycję można uznać za efektywną. Analiza
przeprowadzana jest zgodnie z innymi tego typu realizowanymi w firmie, czyli
badającymi wskaźniki i jest uzależniona od polityki każdej firmy.

KORZYŚCI DLA FIRMY SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o. o.
WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z IDES
KOMFORT I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
ALL IN ONE – kompleksowa usługa szkoleniowa zawierająca wszystkie oczekiwane moduły.
Autokontrola prawidłowości procesu. Planowa współpraca z kierownikiem projektu
i managementem.
ONE TOUCH DIAL – jedna osoba dedykowana do projektu odpowiedzialna z ramienia IDES za
prawidłowość przebiegu procesu.
FLEXIBILITY – bliskość zarządu w przypadku konieczności dokonywania niestandardowych
zmian.

www.ides.pl
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BEZPIECZEŃSTWO
FIRST SIGHT – wstępna ocena tematyki modułów i ich dostosowania do potrzeb przed
rozpoczęciem szkoleń.
DOUBLE CHECK – podwójne zabezpieczenie procesu poprzez zapewnienie dublerów
wszystkich kluczowych funkcji.
REEF AVOIDING – umiejętność zabezpieczenia się przed zagrożeniami wynikającymi z reguł
procesu szkoleniowego.
FINIS CORONAT OPUS – gwarancja prawidłowego zakończenia procesu.
TOP SECRET – całkowita poufność.

WARTOŚĆ DODANA
Stałe wzmacnianie motywacji pracowników dla realizacji celów biznesowych.
Przekazanie managementowi informacji zwrotnych o bieżących problemach pracowników
werbalizowanych podczas szkoleń.
Raport dotyczący poziomu pozyskanych kompetencji pracowników.

INWESTYCJA
DZIAŁANIE

JEDNOSTKA

Szkolenia dla pracowników
SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
„Akademia Mistrza”

1 dzień
szkoleniowy
grupa do 12 osób

INWESTYCJA NETTO*

*do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT +23%

www.ides.pl
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ZAUFALI NAM

www.ides.pl
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z IDES

WE CARE ABOUT YOUR PEOPLE
TO MAKE YOUR PEOPLE CARE ABOUT
YOUR BUSINESS
Kontakt
Wirginia Gostomczyk
Prezes Zarządu
Tel. +48 601 37 10 54
e-mail: wirginia@ides.pl
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 25C/ 203
90-350 Łódź
www.ides.pl

www.ides.pl
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