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Wprowadzenie
Cele i oczekiwane rezultaty projektu LEAN
Niniejszy projekt, dzięki transferowi innowacyjnej metodologii opartej na wykorzystaniu „analogii”
oraz wskazówek międzykulturowych w zakresie edukacji menedżerskiej, jest odpowiedzią na
wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę menedżerską i przedsiębiorców.
Szczególną uwagę poświęcono specyficznemu sektorowi małych firm rodzinnych, których
podejście biznesowe jest często dalekie od uwzględniania interdyscyplinarnych wskazówek i
sugestii posiadających ogromne znaczenie w kontekście działania zdominowanego przez
globalizację i dynamikę zmian międzykulturowych.
Szkolenie uwzględniające różnice międzykulturowe ma stanowić efektywne narzędzie pomocne
przedsiębiorcom i menedżerom z sektora MŚP w uzyskaniu wielokulturowej perspektywy opartej
na zbiorze informacji, przypadków oraz najlepszych praktyk z wielu dyscyplin, które
niejednokrotnie znacznie odbiegają od ich sposobów myślenia. W ten sposób, przedsiębiorcy będą
mieć możliwość przyjrzenia się z bliska scenariuszowi, wg którego podejmują działania, ucząc się
przyczyn i działania w warunkach globalnych i międzykulturowych.
W szczególności, szkolenie z zakresu wykorzystywania analogii dotyczy potrzeb MŚP w celu:
• podniesienia umiejętności działania w kontekście globalnym
• podniesienia zdolności analizowania problemów w sposób strategiczny, łącząc odmienne
podejścia kulturowe
• podniesienia umiejętności rozwiązywania problemów, ze szczególnym naciskiem na
zarządzanie zagadnieniami związanymi z wielokulturowością oraz procesami
internacjonalizacji
• wsparcia właścicieli firm rodzinnych w opracowaniu nowej koncepcji przywództwa, na
podstawie podejścia wielokulturowego, konkurencyjnego oraz biznesowego
• propagowania podejścia interdyscyplinarnego, pomocnego w ewolucji MŚP z tradycyjnej,
jednowymiarowej struktury w nową strukturę interdyscyplinarną.
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Projekt pozwoli na osiągnięcie licznych wymiernych rezultatów:
• Poznanie teoretycznych i operacyjnych modeli edukacji wielokulturowej w UE
• Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych na Cyprze, w Polsce i Rumunii w zakresie
metodologii nieformalnego i wielokulturowego uczenia się
• Opracowanie zestawu sesji szkoleniowych dostosowanych do warunków lokalnych, na
podstawie metodologii ISTUD
• Przeszkolenie lokalnych trenerów z Cypru, Polski i Rumunii, którzy mogliby odegrać rolę
facylitatora/moderatora podczas sesji szkoleniowych
• Szerokie wykorzystanie i rozpowszechnienie rezultatów projektu.
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Cel dokumentu
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie konkretnych i efektywnych wskazówek,
dotyczących prowadzenia sesji szkoleniowych z zakresu wykorzystywania analogii w każdym z
krajów partnerskich. W kolejnych rozdziałach, ISTUD transferujący metodologię, prezentuje:
• Rozdział 1: Zarys programów regionalnych dla CY, PL i RO
• Rozdział 2: Przewodnik praktyczny – Program szkolenia oraz uwagi metodyczne (w tym
szczegółowy plan szkolenia). Uwagi metodyczne mają dostarczać precyzyjnych i
skutecznych wskazówek dotyczących wykorzystywania analogii w każdym kraju
partnerskim (w tej części przedstawimy szczegółowo jak przeprowadzić każdą sesję
szkoleniową na poziomie operacyjnym, podając zakres wymaganych materiałów oraz
dalsze sugestie, które pomogą instytucjom partnerskim z powodzeniem zastosować tą
metodologię).
• Rozdział 3: Metodologia oceny, w tym narzędzia oraz kryteria oceny satysfakcji
uczestników biorących udział w projekcie
• Załączniki: zestaw slajdów, w tym 3 analogie (po jednej dla każdego kraju partnerskiego),
opracowane zgodnie z sugestiami partnerów, w celu zapewnienia możliwie najgłębszego
ugruntowania kulturowego.
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Niniejszy dokument został opracowany jako użyteczne narzędzie dla:
• Instytucji partnerskich, odpowiedzialnych za wybór trenerów i moderatorów krajowych.
• Trenerów i moderatorów krajowych odpowiedzialnych za skuteczne i precyzyjne
przedstawienie metodologii, od których będzie się wymagać znajomości podejścia
dydaktycznego oraz stylów nauczania, jakie należy przyjąć.
Nauczyciele i moderatorzy będą w zasadzie pełnić odmienne i specyficzne role.
Nauczyciel będzie zajmować się przekazywaniem treści merytorycznych i będzie wybierany
przez instytucję organizującą szkolenie, pod warunkiem spełnienia następujących
wymogów:
- wieloletnie doświadczenie (potwierdzone w cv, listach referencyjnych…) w dziedzinie,
której poświęcone jest szkolenie, na poziomie akademickim lub bardziej
nieformalnym
- dobre zdolności komunikacyjne (zdecydowanie wymagane aby zapewnić możliwie
najwyższy stopień zaangażowania); od nauczyciela będzie się wymagać w
szczególności umiejętności wykorzystywania sugestywnej siły obrazów, grafiki,
unikając wszelkiego rodzaju podejścia formalnego, które może okazać się nudne lub
nie stymulujące do działania.
Od wykładowcy nie wymaga się posiadania silnej kultury organizacyjnej/menedżerskiej,
gdyż nie oczekuje się od niego bezpośredniego odnoszenia treści merytorycznych do
doświadczenia zawodowego uczestników. Zadaniem wykładowcy jest raczej otwieranie
nowych horyzontów poprzez wyizolowanie wszystkich uczestników z ich środowiska pracy i
przywoływanie sugestywnych obrazów i wyobrażeń.
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Adresaci
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Moderator będzie miał za zadanie przyjąć rolę facylitatora w kształtowaniu podejścia
uczestników do analogii. Zgodnie z naszym doświadczeniem, moderator powinien:
• posiadać obszerną wiedzę dot. zagadnień związanych z kulturą organizacyjną
• posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia sesji szkoleniowych
• posiadać zdolność tworzenia interaktywnego środowiska nauczania
Zadaniem moderatora będzie „stworzenie pewnego rodzaju pomostu” łączącego fazę
narracyjną z fazą szkoleniową, z wyjaśnieniem podobieństw oraz ułatwieniem procesu
przyswajania wiedzy, jaką uczestnicy mogą wynieść z prezentacji nauczyciela. Rola
moderatora ma zasadnicze znaczenie, gdyż musi on działać niezwykle interaktywnie oraz
posiadać wiedzę na temat metodologii, jednocześnie wykazując się znajomością
przedstawianych treści merytorycznych, z których mają pochodzić analogie.
Interesariuszy na poziomie krajowym/międzynarodowym zaangażowanych w etap
upowszechniania, od których wymagać się będzie skutecznego przekazywania informacji o
transferowanej metodologii, nawet po zakończeniu projektu.
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Rozdział 1 Zarys programów regionalnych dla Cypru, Polski i Rumunii
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Zarys projektu

Zakres merytoryczny

−
−
−

planowanie i organizacja
rozwiązywanie problemów
podejmowanie decyzji

Powstanie w getcie warszawskim. Podczas drugiej wojny światowej, w Polsce
znajdującej się pod okupacją niemiecką, władze okupacyjne rozpoczęły
gromadzenie ponad trzech milionów Żydów w kilku ogromnie przeludnionych
gettach, utworzonych w dużych miastach Polski. W największym z nich, getcie
warszawskim, znajdowało się blisko 300-400 tys. osób na niewielkiej powierzchni
3,3 km² znajdującej się w centralnej części Warszawy. Tysiące Żydów zginęły na
skutek szerzących się chorób oraz głodu; nadzór nad mieszkańcami getta
sprawował Odilo Globocnik, dowódca SS i Policji oraz SS-Standartenführer.
Na chwilę przed rozpoczęciem ostatecznej akcji likwidacji getta przez oddziały
niemieckie, przywódca Rady Żydowskiej getta popełnił samobójstwo, gdy tylko
zdał sobie sprawę z faktu, że prawdziwym celem niemieckiego planu
„przesiedlenia” było przetransportowanie pozostałych mieszkańców getta do
obozu zagłady w Treblince.
Po pierwszej serii wywiezień, członkowie żydowskiego ruchu oporu zorganizowali
spotkanie, na którym postanowili nie sprzeciwiać się rozkazom SS, wierząc, że
Żydzi byli wysyłani do obozów pracy, a nie na śmierć. Do końca 1942 r.,
mieszkańcy getta zdali sobie sprawę, że deportacje były częścią planu
eksterminacji. W przeciągu dwumiesięcznej operacji, blisko 254-300 tys.
mieszkańców getta zginęło w Treblince. Wielu z tych, którzy zostali, postanowiło
wszcząć bunt. Kiedy Niemcy weszli do getta, Żydzi postanowili walczyć do
ostatniej kropli krwi i rozpoczęli powstanie w getcie warszawskim. Po swojej
stronie Żydzi mieli 220 walczących uzbrojonych w pistolety, granaty i koktajle
Mołotowa. Niektóre pistolety były robione własnoręcznie, i czasem taka broń
działała, a czasem nieustannie się zacinała. Niemcy palili domy, blok po bloku
według ustalonego planu, używając miotaczy ognia oraz butelek z benzyną,
podpalając piwnice oraz studzienki ściekowe.
Wsparcie spoza getta było ograniczone. Równolegle do walk toczących się
wewnątrz, polskie grupy AK/GL atakowały niemieckie jednostki rozstawione w
pobliżu murów getta, próbując przemycić broń, amunicję, zapasy żywności oraz
wskazówki dla walczących. AK rozsyłała informacje oraz apele z prośbą o pomoc
dla Żydów znajdujących się w getcie, zarówno w Polsce, jak i za pomocą
przekazów radiowych wysyłanych aliantom. Obywatele polscy organizowali
odbicia oraz wiele innych akcji mających na celu pomoc walczącym. Ostatecznie
opór mieszkańców getta okazał się zbyt słaby wobec siły okupanta niemieckiego.
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Cele

Menedżerowie najwyższego i średniego szczebla w średnich i dużych
przedsiębiorstwach

Strona

Grupa docelowa
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Niemcy wysłali swoje oddziały specjalne w celu stłumienia powstania oraz
zakończenia akcji wywiezień, angażując 2.090 ludzi uzbrojonych w broń
artyleryjską, pojazdy opancerzone, 82 karabiny maszynowe, bataliony
szkoleniowe itd. Pozostali walczący uciekli z getta tunelem, przenosząc się do
lasów. To wydarzenie wyznaczyło koniec znaczących walk. Zorganizowana obrona
została rozbita. Był to największy osamotniony bunt w trakcie drugiej wojny
światowej, który zakończył się po tym jak słabo uzbrojeni i wyposażeni działacze
ruchu oporu zostali rozbici przez Niemców, którzy oficjalnie zakończyli akcję
likwidacji getta.
Getto zostało całkowicie zniszczone z wyjątkiem 8 budynków. Walczący, którzy
przeżyli oraz tysiące pozostałych cywilów schronili się w kanałach oraz wielu
wykopanych kryjówkach na terenie ruin getta. Niemcy używali psów do
odnalezienia takich kryjówek, następnie z reguły zrzucali bomby dymne by
zmusić ludzi do ich opuszczenia. Niekiedy zalewali schrony wodą lub niszczyli je
za pomocą materiałów wybuchowych. Większość z pozostałych przywódców
organizacji oraz kilkadziesiąt innych osób popełniło zbiorowe samobójstwo
przyjmując cyjanek. Niektórzy popełniali samobójstwo by zaprotestować
przeciwko braku reakcji ze strony rządów aliantów.

Wybrane metody
nauczania

−
−

1 dzień
Sesja poszkoleniowa/ kontrolna (1 miesiąc później)

−
−
−
−

materiał video
prezentacja ppt
dyskusja grupowa
ćwiczenia do scenariusza (w ramach sesji poszkoleniowej)

Profil i główne
kompetencje trenera

Znajomość faktów historycznych dotyczących wydarzeń, jakie miały miejsce w
Polsce podczas drugiej wojny światowej. Zdolność przedstawienia
najważniejszych cech charakterystycznych dla tego okresu oraz przekazania
słuchaczom przyczyn oraz głównych kompetencji, jakie zostały zaangażowane.

Narzędzia do oceny
programu

kwestionariusze, kontrola po 1 miesiącu plus dodatkowy czas na dostarczenie
informacji zwrotnej

Strona

Czas trwania/opis
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Powstanie w getcie warszawskim miało miejsce na ponad rok przed planowanym
Powstaniem Warszawskim w 1944 r., kilkaset osób, które przeżyło pierwsze
powstanie wzięło udział w późniejszym powstaniu.
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Zarys projektu

Grupa docelowa

Kierownictwo najwyższego i średniego szczebla

Cele

Szkolenie poświęcone umiejętności przywództwa, mające na celu rozwój
umiejętności charyzmatycznego przywództwa, rozumienia procesu decyzyjnego
oraz różnych rodzajów przedsiębiorstw oraz stylów przywództwa.

Zakres merytoryczny

Wykład na temat okresu późnego komunizmu i okresu przejściowego w
Timisoarze i Rumunii, skupiający się na głównych różnicach pomiędzy
komunizmem, kapitalizmem i demokracją, w szczególności na ich przywódcach
oraz metodach kierowania. Szczegółowe informacje na temat wpływu każdego z
systemu na ludność cywilną oraz na temat trudności, jakie spotykali przywódcy,
jak również rozwiązań podejmowanych w celu osiągnięcia równowagi.

Czas trwania/opis

1-dniowe szkolenie, sesja poszkoleniowa/ kontrolna po 1 miesiącu

Profil i główne
kompetencje trenera

Posiada wiedzę na temat współczesnej historii danego obszaru, jak również na
temat złożonych pojęć z dziedziny psychologii społecznej i socjologii polityki,
ujmujący styl mówienia, charyzmę, potrafi prowadzić szkolenie dla dużych grup
oraz projekty finansowane ze środków unijnych

Narzędzia do oceny
programu

kwestionariusze, kontrola po 1 miesiącu plus dodatkowy czas na dostarczenie
informacji zwrotnej
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materiał video
prezentacja ppt
dyskusja grupowa
ćwiczenia do scenariusza (w ramach sesji poszkoleniowej/kontrolnej)
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Wybrane metody
nauczania

−
−
−
−
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Zarys projektu

Grupa docelowa

MŚP – przeważnie poniżej 10 pracowników
-

Cele

Zakres merytoryczny

Rozwiązywanie problemów
Zaspokajanie potrzeb klienta
Zapobieganie ryzyku
Zarządzanie sytuacją kryzysową

Cud ekonomiczny po inwazji tureckiej na Cypr.
Po inwazji tureckiej na Cypr w 1974 r., wyspa została zniszczona zarówno pod
względem fizycznym, jak i ekonomicznym. Dzięki nieprzerwanym wysiłkom i
ogromnej wytrwałości, Cypryjczycy zdołali doprowadzić do cudu ekonomicznego,
który spowodował odrodzenie się wyspy oraz wyznaczył początek nowej ery.
-

Czas trwania/opis
−
−
−
−

materiał wideo
prezentacja ppt
dyskusja grupowa
ćwiczenia do scenariusza (w ramach sesji poszkoleniowej)

Profil i główne
kompetencje trenera

Znajomość faktów, jakie miały miejsce na wyspie w roku 1974 i w późniejszym
czasie. Zdolność przedstawienia w jak najprostszy sposób głównych cech oraz
elementów charakterystycznych dla tamtego okresu, oraz przekazania
słuchaczom przyczyn oraz kompetencji, które zostały zaangażowane. Ten
przypadek jest niezwykle użyteczny, gdyż gospodarka cypryjska po ostatnich
wydarzeniach (tzw. bail-in, czyli zabranie pieniędzy z kont obywateli w celu
spłacenia upadających banków) zmaga się z wieloma trudnościami i potrzebuje
nowego impulsu do rozwoju.

Narzędzia do oceny
programu

Kwestionariusz dot. warsztatów (1-dniowe zajęcia z analogii)

12

Kwestionariusz dot. przekazywania wiedzy (kontrola po 15 dniach), po
przemyśleniu i przyswojeniu treści merytorycznych z seminarium
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Wybrane metody
nauczania

1-dniowe zajęcia z wykorzystania analogii
Sesja poszkoleniowa/ kontrolna po 15 dniach
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Rozdział 2 Przewodnik praktyczny – Program szkolenia oraz uwagi
metodyczne
Standardowa sesja poświęcona wykorzystaniu analogii trwa około jednego dnia i jest podzielona
na
• 3 sesje szkoleniowe
• 1 sesja poszkoleniowa/ kontrolna trwająca pół dnia, po 2/3 tygodniach
Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd działań w ramach programu, wraz ze wskazówkami
dotyczącymi materiałów szkoleniowych oraz narzędzi, jakie należy wykorzystać podczas
prowadzenia każdej sesji szkoleniowej.

Program szkolenia
09.00-09.20
Sesja nr 1: Przedstawienie metodologii (10/20 minut)
Celem tej sesji jest przedstawienie podejścia wykorzystywania analogii, podkreślenie założeń
stojących za przyjęciem tego podejścia oraz zdiagnozowanie obszarów wiedzy, jakie należy
poruszyć podczas szkolenia.
09.20-10.35
Sesja nr 2: Zaprezentowanie treści merytorycznych (60/75 minut)
Podczas tej sesji, uczestnicy wezmą udział w fazie narracji, polegającej na przedstawieniu
wybranych tematów przez wykładowcę/nauczyciela, którego zadaniem będzie przedstawienie
wyłącznie treści merytorycznych, bez badania dynamiki towarzyszących im zmian
społecznych/organizacyjnych.
10.35-11.15
Sesja nr 3: Odkodowanie treści i dyskusja (40 minut)
Podczas tej sesji, nauczyciel zostanie zastąpiony przez moderatora, którego zadaniem będzie
odniesienie przekazanych informacji do codziennych doświadczeń zawodowych oraz potrzeb
uczestników sesji. Po zakończeniu tej fazy, uczestnicy będą zachęcani do aktywności poprzez
zgłaszanie pytań/przemyśleń dotyczących danego tematu.
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Dwa/trzy tygodnie później: sesja poszkoleniowa /kontrolna (pół-dniowa)
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Uwagi metodyczne
Sposób przeprowadzenia sesji nr 1 - Przedstawienie metodologii
Potrzebny czas: 10/20 minut (09.00 – 09.20)
Działania:
• Ta sesja rozpocznie się od powitania uczestników przez przedstawiciela instytucji
organizującej szkolenie (zgodnie z naszym doświadczeniem, tę rolę zawsze pełni
moderator), którego celem będzie również wprowadzenie uczestników do proponowanej
metodologii, ze szczególnym podkreśleniem:
- założeń kulturowych stojących za proponowaną metodologią (odniesienie
do teorii dotyczących „nauk humanistycznych w zarządzaniu” oraz bardziej
ogólnej ewolucji w kierunku humanizowania kultury zarządzania,
wymaganego w świetle wzrastających wyzwań wpływających na naszą
gospodarkę i społeczeństwo)
- głównych korzyści jakie można uzyskać z takiego rodzaju podejścia
szkoleniowego (kształcenie holistyczne, szerokie spojrzenie na wyzwania
strategiczne, zdolność efektywnego łączenia elementów pochodzących z
różnych dziedzin, ewolucja w kierunku paradygmatu organizacyjnego
zainspirowanego zasadami interdyscyplinarności…)
• Następnie moderator przedstawi się, a następnie poprosi uczestników, aby również krótko
się przedstawili (element samoprezentacji nie jest ściśle wymagany, jednak może okazać
się użyteczny w celu zbudowania bardziej przyjaznej i stymulującej atmosfery)
• W dalszej kolejności, moderator przedstawi program sesji szkoleniowej, szczegółowo
wyjaśniając konstrukcję zajęć oraz oczekiwania w stosunku do uczestników sesji.
Materiały niezbędne do przeprowadzenia sesji:
Zestaw slajdów (2/3 slajdy prezentujące instytucję organizującą szkolenie oraz metodologię w
świetle zagadnień poruszonych powyżej – slajdy zostaną dostarczone przez ISTUD w ramach
transferu metodologii)

Aby precyzyjniej podkreślić obszary przewidywanego wpływu, moderator powinien skorzystać z

Strona

W tym kontekście, dalsze sugestie mogą pojawić się ze strony uczestników. W takim przypadku,
to moderator będzie odpowiedzialny za decyzję czy sugestie te są spójne z ustalonymi
priorytetami, czy też nie.
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Dalsze sugestie
Wstępne dyskusje pomiędzy instytucją szkolącą a uczestnikami szkolenia lub ich
przedstawicielami byłyby przydatne aby trafniej zidentyfikować i skupić się na potrzebach
szkoleniowych uczestników, o których należy wspomnieć w prezentacji, aby jasno określić
priorytety nauczania, wg których prowadzone będzie szkolenie.
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flipchartu aby uwydatnić uzgodnione priorytety, a w razie potrzeby, wyzwania jakie mogą się
pojawić.
Zdecydowana i wyraźna zgoda, co do oczekiwanych rezultatów działań szkoleniowych jest
absolutnie wymagana, by uniknąć wrażenia straconego czasu!

Sposób przeprowadzenia sesji nr 2 - Zaprezentowanie treści merytorycznych
Potrzebny czas: 60/75 minut (09.20 – 10.35)

Działania:
• Ta sesja będzie złożona z narracji przedstawiającej wybrany temat, który został uznany za
„analogiczny”
• Następnie nauczyciel przedstawi się, prosząc wszystkich uczestników o zrobienie tego
samego i sugerując, że mogą oni przerwać każdą prezentację w dowolnym momencie.
• W dalszej kolejności, nauczyciel przedstawi wybrane zagadnienie, w miarę możliwości
wykorzystując do tego celu prezentację ppt zawierającą zdjęcia, mapy, grafikę…i wszelkie
elementy pozwalające na przyciągnięcie uwagi uczestników. Prezentacja powinna posiadać
formę otwartego wykładu oraz mieć wysoce interaktywny charakter.
Materiały niezbędne do przeprowadzenia sesji:
Zestaw slajdów (maks. 20, wyjaśniający temat analogii w przejrzysty sposób). Zestaw slajdów jest
zawarty w części „Załączniki”.
Slajdy należy przygotować z uwzględnieniem następujących wymogów:
- dostępność informacji dla użytkownika końcowego, który z założenia nie
posiada wiedzy na dany temat (należy unikać elaboratów czy
przeładowania slajdów)
- ‘look&feel’ (spójrz i poczuj): niezbędne są efekty graficzne, mapy, zdjęcia w
wysokiej rozdzielczości (co najmniej 300 dpi)
- należy wystrzegać się stylu naukowego (cytatów czy odniesień do
materiałów źródłowych).

Strona

Aby pełniej zaangażować słuchaczy w prezentację, od nauczyciela będzie wymagać się częstego
przerywania wykładu oraz zadawania słuchaczom pytań typu:
- czy wszystko jest zrozumiałe?
- czy macie jakieś pytania?
- czy macie jakieś uwagi lub sugestie dotyczące tego tematu?
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Dalsze sugestie:
Prezentacja uczestników powinna mieć formę krótkiego opisu stanowiska zawodowego, potrzeb
szkoleniowych oraz oczekiwań od sesji szkoleniowej (maks. 2 minuty na uczestnika). Oczekiwania
zostaną zapisane na flipcharcie, aby można było lepiej skupić się na kolejnych działaniach.
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-

czy wyjaśnienie jest wystarczająco przejrzyste?

Zestaw slajdów może, ale niekoniecznie musi, zawierać odniesienia do analogicznych wskazówek.
W miarę możliwości, należy zachęcać nauczyciela/wykładowcę do kładzenia szczególnego nacisku
na wyjaśnianie punktów, które zawierają wskazówki analogiczne, ale nie do badania ich w
perspektywie analogii: to zadanie będzie wykonywane przez moderatora podczas kolejnej sesji.
Szczególną uwagę należy zwrócić na fazę kontaktu nauczyciela z uczestnikiem. W tym celu,
organizacja prowadząca szkolenie powinna przewidzieć czas na krótką wstępną rozmowę mającą
na celu przekazanie uczestnikowi najbardziej istotnych informacji dotyczących otoczenia oraz
oczekiwań wobec uczestników (należy również dostarczyć listę sprawdzającą, po to by wyjaśnić co
można zrobić, a czego należy unikać).

Sposób przeprowadzenia sesji nr 3 – Odkodowanie i dyskusja (40 minut)

Strona

Działania:
• Ta sesja będzie prowadzona przez moderatora, od którego wymaga się przyjęcia roli
facylitatora w zakresie wykorzystania analogii przez uczestników. Zadaniem moderatora
będzie „stworzenie pewnego rodzaju pomostu” łączącego fazę narracyjną z fazą
szkoleniową, z wyjaśnieniem podobieństw oraz ułatwieniem procesu przyswajania wiedzy,
jaką uczestnicy mogą wynieść z prezentacji nauczyciela.
• Rola moderatora ma zasadnicze znaczenie, gdyż musi on posiadać ogromną wiedzę na
temat metodologii, oraz głęboką znajomość treści merytorycznych, z których czerpane
będą analogie.
• Rola moderatora musi mieć możliwie jak najbardziej interaktywny charakter, gdyż
zdiagnozowane analogie muszą łączyć się z potrzebami uczestników. Do tego celu
doskonale może posłużyć flipchart, aby umieścić na nim wszelkie uwagi uczestników oraz
ich oczekiwania wobec szkolenia.
• Zgodnie z naszym doświadczeniem, moderator zawsze był ekspertem w dziedzinie, w której
szkoleni byli uczestnicy (ogólnie, kultura organizacyjna/menedżerska) .
• Działania moderatora zwykle sugerują istnienie dwóch wyraźnych faz:
- pierwszej, poświęconej wyjaśnieniu najbardziej istotnych wskazówek
analogicznych, jakie można wywnioskować z prezentacji nauczyciela
- drugiej, będącej otwartym dialogiem z uczestnikami, którzy mogą włączać
się zadając nowe pytania lub dzieląc się refleksjami.
Aby pomóc wszystkim uczestnikom w lepszym zrozumieniu powiązań istniejących pomiędzy
tematem/ zagadnieniem z analogią a ich codzienną działalnością zawodową, otrzymają oni kolejne
narzędzie: rodzaj planu działania dostarczonego przez moderatora. Uczestnicy będą musieli
wypełnić go przed sesją poszkoleniową/kontrolną. Plan działania będzie miał formę listy
konkretnych celów do osiągnięcia przez uczestników, wraz ze sposobami oraz czasem ich
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Potrzebny czas: 60/75 minut (10.35 – 11.15)
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osiągnięcia. W ten sposób sesje szkoleniowe będą skutecznie powiązane z potrzebami oraz
otoczeniem zawodowym osób biorących udział w szkoleniu (przykładowy plan działania znajduje
się na str. 23 niniejszego dokumentu).
Materiały niezbędne do przeprowadzenia sesji
Zestaw slajdów (maks. 2/3 slajdy zawierające listę analogii, jakie można znaleźć w prezentacji
nauczyciela). Zestaw slajdów znajduje się w części „Załączniki”.
Flipchart jest niezbędnym elementem pozwalającym na powiązanie prezentacji moderatora z
uwagami pochodzącymi od uczestników.
Dalsze sugestie
Ta faza sesji szkoleniowej jest kluczowa, gdyż od jej powodzenia zależy satysfakcja uczestników.
Mogą tu wystąpić różne niedogodności, jak np.:
- uczestnicy nie reagują lub nie zadają pytań: w takim przypadku moderator
musi wyjść poza ustalony tor działania, zadając bardziej natarczywe pytania,
jak np.: czy spodziewasz się jakichkolwiek powiązań pomiędzy przytoczoną
historią a własnymi doświadczeniami/wyzwaniami? O czym myślałeś
podczas wypowiedzi nauczyciela? Czy wg Ciebie “x” lub “y” są istotne do
osiągnięcia przez Ciebie sukcesu zawodowego?
- uczestnicy reagują bardziej niż tego oczekiwano: to dobry znak. W tym
przypadku moderator może odgrywać zaledwie rolę koordynatora,
gromadząc wszystkie sugestie i porządkując je. W takich okolicznościach,
analogie często rodzą się bezpośrednio w głowach uczestników i nie ma
potrzeby odkodowywania.

Sposób przeprowadzenia sesji poszkoleniowej/ kontrolnej (pół dnia)

Strona

Dwa/trzy tygodnie po przeprowadzeniu sesji z analogii, przeprowadzona zostanie sesja
poszkoleniowa/ kontrolna mająca na celu sprawdzenie rezultatów pod kątem skuteczności,
nabytych kompetencji, lecz również czynników krytycznych i pojawiających się wyzwań. Sesja
kontrolna będzie stanowić okazję do zastanowienia się nad kolejnymi obszarami rozwoju oraz
pomoże uczestnikom w lepszym zrozumieniu najprzydatniejszych i najbardziej owocnych sugestii
dla ich życia zawodowego.
Cele sesji poszkoleniowej/kontrolnej to:
• podniesienie świadomości uczestników w zakresie ‘eksperymentowania’ podczas
poprzedniego szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem czynników krytycznych i
czynników sukcesu, z jakimi uczestnicy zetknęli się po przedstawieniu analogii
• wzmocnienie procesu uczenia się, przedstawienie przydatnych narzędzi pomagających w
lepszym przyswojeniu przepracowanego materiału
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Potrzebny czas: 4 godziny (zwykle 2 tygodnie po przeprowadzeniu sesji szkoleniowej)
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•
•

ukierunkowanie energii, zbadanie czy i w jaki sposób proces uczenia się może bezpośrednio
wpływać na codzienne czynności zawodowe, oraz skoncentrowanie energii i zasobów na
potencjalnych sukcesach
planowanie rozwoju, stworzenie możliwości rozwoju określonych kompetencji lub
zarządzania problematycznymi sytuacjami.

Sesja poszkoleniowa/kontrolna będzie mieć następujący przebieg:
• po otrzymaniu planu działania po sesji szkoleniowej z analogii, każdy uczestnik udostępni
ten plan wykładowcy oraz pozostałym kolegom, wyjaśniając szczegółowo, w jaki sposób
oraz w jakim czasie będzie realizował poszczególne inicjatywy
• wykładowca pomoże uczestnikom w określeniu spójności między uwydatnionymi
punktami, zdiagnozowanymi potrzebami szkoleniowymi oraz rezultatami sesji
szkoleniowej, ostatecznie stymulując dalsze sugestie oraz obszary rozwoju.

Strona
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Sesja poszkoleniowa/ kontrolna ma mieć charakter nieformalny i bardzo interaktywny, ze
szczególnym skupieniem się na potrzebach organizacyjnych. Każdy uczestnik będzie mógł wnieść
dowolny wkład w poszczególny temat, podczas gdy wykładowca będzie mógł skorzystać z
flipchartu, by podsumować główne rezultaty wynikające z dyskusji.
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Rozdział 3 - Metodologia oceny: monitorowanie i ewaluacja sesji
szkoleniowej

Mapowanie podobieństw

Myśl
Analogiczna

Myśl Analogiczna

Problem źródłowy

Myśl Analogiczna

Problem
rozwiązany

Problem docelowy

Audyt tak
(w dłuższej
perspektywie)

Proponowane
rozwiązanie

Audyt nie
(jeśli szkolenie
jest
jednorazowym
działaniem)
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Jak przedstawiono na powyższym wykresie, przeprowadzenie rzeczywistego audytu może być
przewidziane, zwłaszcza kiedy ścieżka szkolenia została zaplanowana w dłuższej perspektywie, tym
bardziej gdy jest to jedyny możliwy sposób na osiągnięcie skutecznych i wymiernych rezultatów w
odniesieniu do populacji docelowej. Jednorazowe analogie są równie stymulujące, jednak istnieje
ryzyko uzyskania „efektu rozrywki”, co jeszcze bardziej utrudnia proces audytu.
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Analogie powinny być traktowane jako ścieżka szkoleniowa o charakterze humanistycznym, której
nie można zmierzyć za pomocą kluczowych wskaźników efektywności czy wskaźników ilościowych.
Naszym zdaniem, na zakończenie działań kontrolnych należy przeprowadzić kwestionariusz
jakościowej oceny satysfakcji klienta, składający się z listy kontrolnej obejmującej następujące
pytania:
• Czy według Ciebie propozycja szkolenia była spójna z Twoimi obecnymi potrzebami i
wyzwaniami zawodowymi?
• Czy mogłeś z łatwością odnaleźć sugestie/materiał, który mógłbyś zastosować w swoim
otoczeniu zawodowym?
• Czy poleciłbyś podobne szkolenie swoim kolegom z pracy?
• Czy wskazówki z analogii były łatwo identyfikowalne i spójne?
• Czy udało Ci się zrozumieć ‘przyczynę’ zastosowania akurat danej zasugerowanej ścieżki
postępowania?
W razie możliwości, należy przyjąć skalę oceny, w zwyczajowym zakresie od 1 (wcale nie) do 5 (tak,
absolutnie).

Program Leonardo Da Vinci - 2012-1-CY1-LEO05-02321

Strona
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Szczegółowo, proces ewaluacji będzie obejmować dwie różne fazy:
• Kwestionariusz satysfakcji klienta (patrz kwestionariusz wskazany w kolejnej części),
dostarczony po przeprowadzeniu sesji szkoleniowej z analogii, którego celem jest ogólna
ocena poziomu satysfakcji uczestników w zakresie następujących kwestii:
- Treści merytorycznych
- Metod nauczania
- Materiałów dydaktycznych
- Wkładu nauczyciela
- Funkcjonowania grupy roboczej
- Opinii na temat organizacji szkolenia
• Ocenę skuteczności przeprowadzaną w ramach działań kontrolnych (2 tygodnie po
przeprowadzeniu sesji szkoleniowych), która obejmie:
- Dyskusję moderatora i uczestników, w celu odzwierciedlenia dynamiki
organizacyjnej, którą można pobudzić w oparciu o proponowaną sesję
szkoleniową
- Plan działania dotyczący wdrożenia spójnych inicjatyw na poziomie
organizacyjnym (patrz kolejna sekcja)
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Kwestionariusz satysfakcji klienta

Kwestionariusz, o którego wypełnienie prosimy, dostarczy nam informacji na temat jakości oraz
skuteczności niniejszych warsztatów. Opracowanie wyników pozwoli nam poprawić jakość naszych usług i
procesów.
Dziękujemy za Twoją pomoc.
1. Czy swój udział w warsztatach oceniłbyś jako:
negatywny

1

2

3

4

5

pozytywny

2. W skali od 1 do 5 (1= słaby, 5= znakomity), jak oceniłbyś poziom szkolenia w zakresie:
Treści merytorycznych
słaby

1

2

3

4

5

znakomity

1

2

3

4

5

znakomity

1

2

3

4

5

znakomity

3

4

5

znakomity

Metody nauczania
słaby

Materiały dydaktyczne
słaby

1

2

Strona

słaby
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3. Jak oceniłbyś wkład merytoryczny trenera?
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3.1 Jak oceniasz każdego z nauczycieli zaangażowanych w szkolenie?
Jeśli jest ich więcej wpisz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 1: ……………………………
słaby

1

2

3

5

znakomity

4

5

znakomity

4

5

znakomity

5

znakomity

4

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 2: ………………………………………….
słaby

1

2

3

4. Jak oceniasz swoje funkcjonowanie w grupie szkoleniowej?
słaby

1

2

3

5. Jak oceniasz organizację warsztatów (plan zajęć, czas trwania, itd.)?
słaby

1

2

3

4

6. Jak oceniasz organizację szkolenia od strony logistycznej (sale konferencyjne, pomoce
szkoleniowe itd.)?
słaby

1

2

3

4

5

znakomity

7. Czy istnieją inne tematy, na których chciałbyś się bardziej skoncentrować?

Strona
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8. Uwagi/Sugestie
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Przykładowy plan działania
Cel nr 1

Przejrzeć strukturę organizacyjną ( przejście w kierunku
podejścia interdyscyplinarnego)

Jak

Zaplanowanie spotkania okresowego
menedżerów
działów
/jednostek
funkcjonujących w ramach twojej firmy

z udziałem
biznesowych

Wspieranie tworzenia wewnętrznej społeczności online
w celu dzielenia się doświadczeniami oraz najlepszymi
praktykami pomiędzy pracownikami firmy
Wspieranie ewolucji w kierunku otwartego dostępu do
informacji strategicznych (online i offline)
Kiedy

Planowanie spotkania okresowego: na 1 m-c wcześniej
Wspieranie tworzenia wewnętrznej społeczności online:
przed upływem 1 roku
Wspieranie ewolucji w kierunku otwartego dostępu do
informacji strategicznych: do 1 roku
Promowanie integracji z innymi organizacjami/
jednostkami biznesowymi: do 1/2 lat

Wprowadzenie rodzaju skali oceny (np. od 1 do 5) w
celu monitorowania następujących parametrów:
- Liczba
nowych
pomysłów/sugestii
przedstawionych przez pracowników przez
okres 1 roku
- Liczba
innowacyjnych/
przekrojowych
rozwiązań
codziennych
problemów
przedstawionych przez pracowników przez
okres 1 roku
- Liczba kreatywnych projektów, które można
odnieść
bezpośrednio
do
inicjatyw
uczestników
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Jak

Wyznaczyć wskaźniki jakościowe, w celu zmierzenia
kreatywności osób pracujących dla Twojej
organizacji

Strona

Cel nr 2
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Kiedy

Cel nr 3

Jak

Do 1 roku po zakończeniu projektu

Promować integrację z innymi organizacjami/
jednostkami organizacyjnymi w celu promowania
skuteczności i stymulowania otwartych podejść
innowacyjnych
Stworzyć pulę osób pracujących na ‘obrzeżach
organizacji’, w celu stworzenia możliwości dzielenia
się wiedzą z innymi, komplementarnymi firmami,
funkcjami czy jednostkami biznesowymi
Wdrożyć
własną
synergię
z
podmiotami
edukacyjnymi i kulturalnymi, takimi jak uczelnie
wyższe, szkoły handlowe lub think-tanki, w celu
wzbogacenia
zaplecza
kulturowego
twojej
organizacji

Jak

Wspierać dzielenie się koncepcjami w kontekście
nieukształtowanym/niehierarchicznym
Wprowadzić „płaskie” paradygmaty organizacyjne
do porządku dnia pracowników
Stworzyć otoczenie, w którym pracownicy będą
mogli dzielić się pomysłami, wskazówkami, ale też
krytyką w kontekście koleżeńskim, odtwarzając
zestaw sesji wykorzystujących analogię

Kiedy

Do 1 miesiąca po zakończeniu projektu

Cel nr 5

Promować
dzielenie
się
najlepszymi
praktykami/umiejętnościami/doświadczeniami w
celu pobudzania kreatywności i synergii

Jak

Powołanie
laboratorium
innowacyjności
i
kreatywności wewnątrz własnej organizacji, gdzie
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Cel nr 4

Do 2 lat po zakończeniu projektu

Strona

Kiedy

Program Leonardo Da Vinci - 2012-1-CY1-LEO05-02321

nieustannie będzie można dzielić się pomysłami
oraz doświadczeniami wykorzystując sugestie
myślenia przekrojowego. W tym celu, można
zaproponować każdemu pracownikowi aplikację na
smartphone’a, by mogli swobodnie kontaktować się
z innymi użytkownikami laboratorium, nawet poza
godzinami pracy.
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Co najmniej raz na 6 miesięcy

Strona

Kiedy

