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„Od dobrego do doskonałości”
Właściwa droga do sukcesu

Koncept learn‐shopu dla projektowania Domu – Przedsiębiorstwa pasującego
do przyszłości
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Wstęp

Nigdy nie przestawaj się uczyc!
Chwytliwe sformułowanie „nauka przez całe życie” jest samym sercem nowoczesnych koncepcji
zarządzania. Rynek pracy w ostatnich latach mocno się zmienił, co oznacza, że te firmy, które szybko
się adaptują mają największe szanse na rynku. Oczekiwania przejrzystości i przepuszczalności
znajdują się także w wewnątrzfirmowych systemach rozwoju i szkoleń. Dlatgo właśnie do
zastosowania koncepcji „Z dobrego do doskonałości” – właściwa droga do sukcesu” jako
podstawowej reorientacji, wybraliśmy podejście learn‐shopu, ponieważ sama nazwa implikuje
atmosferę pomysłowości, impulsy zmian, stymuluje pracę nad projektem i orientację w kierunku
aktywności*. Uczestnicy odebrali learn‐shop raczej jako wyzwolenie innowacji niż miejsce nauki czy
miejsce spotkań biznesowych. Czynnikiem decydującym jest jego publiczna i demokratyczna natura.
Istnieją liczne formy learn‐shopów, które interpretujemy i adaptujemy do naszych potrzeb. Spotkania
i rozmowy w firmie odgrywają w nich ważną rolę jako seminaria czy miejsca rozwijania pomysłów.
Berlin, grudzień 2008

*) Pomysł learn‐shopu na początku lat siedemdziesiątych w Republice Federalnej Niemiec w
renomowanej firmie komunikacyjnej „Metaplan” (Quickborn) W 1973 r. został wykorzystany po raz
pierwszy na dużą skalę w BMW AG jako alternatywna możliwosc w szkoleniach językowych tak
dobrze jak zawodowa i społeczna integrcja zagranicznych pracowników niższych szczebli. Podłoga
sklepu (shop) stała się miejscem nauki (learn): learn‐shop. Następnie nauka języków traci wiele na
swojej ważności i przekazywanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń stają się głównym punktem
uwagi. Od tamtej pory tematy i sprawy z codziennej pracy w najbliższym otoczeniu pracy, takim jak
zmiany technologiczne, praca zespołowa, organizacja pracy, stały się głównym punktem uwagi learn‐
shopu.

1. Cele koncepcji learn‐shop
Za to jaki jesteś zawsze obwiniasz okoliczności. Ja nie wierzę w okoliczności. Ci którzy chcą
okiełznac świat, idą i szukają okoliczności, jakie chcą znaleźc, a jeśli ich nie znajdują , tworzą je.
G.B. Shaw

W długim biegu wiele małych i średnich przedsiębiorstw może mieć potencjał, aby stac się
przedsiębiorstwem na szczycie w określonej dziedzinie, jeśli zarząd i pracownicy zmienią swoje
punkty widzenia. Adresujemy to do tych, którzy chcą osiągnąc więcej, ale są pochłonieni przez
codzienną rutynę. Towarzyszymy i wspiermay w opuszczeniu tego błędnego koła, w które
wpadło już wielu: brak sił na bieżące przewodzenie pracownikom, mniej przestrzeni wolnej od
stresu na rozwijanie pomysłów. Otwartosc na zmianę tak samo jak wiara we własne siły i wiara
w pracowników są głównymi warunkami wstępnymi. Learn shop to średnio i długoterminowy
pomysł na sukces dla przedsiębiorstw. Rezultatem learn shopu jest proces, który toczy się w
ruchu, w który zaangażowani są wszyscy pracownicy na równych warunkach. Cele są
zdefiniowane, nakierowane na lojalnośc klientów, która z drugiej strony wymaga lojalnych i
niezależnych pracowników. A zatem zaufanie musi być zaoferowane innym i przyjęte od innych.
Jeden warunek wstępny: kadra zarządzajaca musi stawic czoło obawom związanym z zaufaniem
pracownikom!

2. Podstawowe warunki uczestnictwa w modelu Domu:
Stabilna firma z kompetentnymi menadżerami i pracownikami
Kadra zarządzajaca podejmuje decyzję o długoterminowym sukcesie i jest otwarta na zmianę
oraz zaufanie!

3. Budowanie koncepcji learn‐shopu
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Krok I – Kompetencja w podjęciu ryzyka i kultura zaufania

Cel: Kwalifikowanie kadry zarządzającej w kierunku duchowego obrazu i kultury zaufania,
tworzenie podstaw dla kroku II i III
Grupa docelowa: kadra zarządzająca przedsiębiorstwa
Zawartośc: rozwijanie pomysłu na modernizację Domu, rozpisanie profilu wymagań dla
pracowników
Formy: moderowane warsztaty w firmie, coaching, wielofirmowe konferencje, warsztaty i
grupy ekspertów
Podstawy:
‐ broszura „Przewodnik po modernizacji, Od lepszego do Doskonałości, 2007
‐ broszura”Od lepszego do doskonałości, Właściwa droga do sukcesu” 2008
‐ broszura „Od lepszego do doskonałości, Duch wewnątrz Domu” 2009
‐ koncepcja dla trenicngu i nauki „Zawód: Przywództwo” zawierająca odpowiednie narzędzia
‐ skrypt warsztatów
‐ tabela energii
Rezultat: Koncepcja wdrożenia modelu „Od dobrego do doskonałości – właściwa droga do
sukcesu”

Praktyczne przykłady

Konferencja „Od dobrego do
doskonałości” (2007) dla 40 menedżerów
z 18 małych i średnich firm

Spotkanie grupy ekspertów bbw Bildungswerk,
2007

Sympozjum 2007

Sympozjum „Od dobrego do doskonałości”
2007

Prezentacja kultury i strategii Studia
Kosmetycznego Schmidt w Seelow

Krok II – Kompetencja w przyjmowaniu odpowiedzialności

Cel: kwalifikowanie pracowników, aby przenieśc odpowiedzialnośc
Warunki wstępne: odpowiedni menadżerowie, gotowy pomysł, strategiczny plan stworzony
zgodnie z potrzebami, pożądane sylwetki pracowników
Grupa docelowa: pracownicy i menedżerowie wszystkich szczebli
Zawartośc: zależna od potrzeb, pożądane profile, konkretne projekty
Formy: w zależnosci od zawartości – samoorganizacja, zorientowanie na aktywnośc w
codziennej rutynie; moderowanie, jeśli jest konieczne
Grupy studyjne: w warsztatach i seminariach uczestnicy rozwijają swoją zdolnośc do
zmierzenia się z otoczeniem pracy i znajdują samodzielnie rozwiązania
Grupy ekspertów: ustanawiane zgodnie z bieżącymi zagadnieniami. Menedżerowie i
pracownicy z różnych dziedzin mogą pracowac razem, nawet jeśli reprezentują różne firmy
Grupy działania: Wewnątrzfirmowe grupy działania są tworzone w celu wdrażania rozwiązań
Podstawy:
‐ CD „Od dobrego do doskonałości”
‐ koncepcje grup studyjnych
Przykłady:

Pomysły grup studyjnych zastosowane w
małych i średnich przedsiębiorstwach w
Brandenburgii, 2006‐2008

Biuro inżynierskie Willmann, Brandenburg

Pomysły grupy ekspertów wypróbowany i
testowany w sześciu międzyfirmowych
grupach ekspertów w Brandenburgii, 2006

Grupa ekspertów projektowania procesów w
biurze architektonicznym Koebler‐Plan
GmbH, 2006

Krok III – Nauka przez działanie

Cel: integrowanie i kwalifikowanie przyszych pracowników bez zbędnej biurokracji
Warunki wstępne: pożądane porfile
Grupy docelowe: nowi pracownicy i trenerzy
Zawartośc: tworzenie dodatkowych możliwości skompletowania zarówno istniejących
kwalifikacji, jak i kwalifikacji zdobytych podczas szkoleń, w celu osiągniecia kompetencji
użytecznych dla firmy, włączając delegowanie odpowiedzialności i kulturę zaufania.

Formy: nauczanie zorientowane na aktywnośc w projektach i grupach działania wewnątrz
firmy; nauczanie zorientowane na aktywnośc na praktycznych modelach w zakresie szkoleń
Podstawy:
Modele dydaktyczne
Przedsiębiorcze prawo jazdy
Wewnątrzfirmowe koncepty szkoleń
Przykłady:
„Od dobrego do doskonałości: uczestnik projektu firma Meyenburger Elektrobau GmbH
otrzymała nagrodę szkoleniową Brandenburgii w 2008

Fragment przemówienia Bernda Eberta, szefa Izby Handlu:
Firma specjalizuje się w instalacji wyposażenia elektrycznego, technologii komunikacyjnej i
systemach zabezpieczeń w szpitalach, portach, lotniskach i koncentruje się na podziemnym
okablowaniu i systemach rurociągów. Aby prowadzic projekty na dużą skalę w regionie i w
kraju potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Od swego powstania w 1958 r.
firma stale dba o wykwalifikowanych pracowników. W ostatnich latach Spółka każdego roku
przyjmowała średnio 11 młodych ludzi na praktyki w zakresie usług energetycznych i
budowlanych. Po zdaniu egzaminu firma każdego roku oferowała zatrudnienie trzem
osobom. Dlatego nie jest niespodzianką, że więcej niż co trzeci z obecnych pracowników
został wyszkolony samodzielnie przez firmę.

Szkolenie zorientowane na aktywnośc ‐
wspieranie niezależności, bbw Frankfurt
(Oder)

