INFORMACJE O INDEED
Trenerzy Indeed to eksperci-praktycy, którzy specjalizują
się w swoich dziedzinach. Połączyliśmy ich doświadczenia
w jednym zespole, aby spojrzeć na Twoją organizację
z różnych stron.
Współpracując z nami, zapewniasz sobie wsparcie
specjalistów, których kompetencje wpłyną na rozwój
potencjału zawodowego Twoich pracowników.

blended learning

doświadczenie praktyków

rozwój kompetencji biznesowych
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DESIGN THINKING
„Nie ma nic bardziej nieefektywnego niż efektywnie robienie czegoś, co nie powinno być robione wcale.”

– Peter Drucker
best partner to develop your crew

WSTĘP
Zdajemy sobie sprawę, że każdą organizację tworzą ludzie, dlatego bardzo przykładamy się do rozwoju
ich kompetencji zawodowych. Dziękujemy za zaufanie.
Żyjemy w czasach, gdzie organizacje prześcigają się w pomysłach jak zainteresować klienta, przyciągnąć
jego uwagę i przekonać do zakupu produktu lub usługi. Jednym ze sposobów jest tworzenie rozwiązań
dopasowanych do najważniejszych potrzeb jego odbiorców. Realizujące świadome potrzeby, ale dające
jeszcze coś unikatowego. Usystematyzowanym i sprawdzonym podejściem do tworzenia dopasowanych
rozwiązań, patrzącym przez pryzmat wartości dla użytkownika, jest metoda Design Thinking. Łącząc
doświadczenie zawodowe prowadzącej Sylwii Dąbrowskiej, z dużą wiedzą na temat facylitacji spotkań
zespołów projektowych, dostajemy gotowe narzędzia do bezpośredniej współpracy z klientem.
Na kolejnych stronach znajdziecie:
•
informacje o zespole trenerów Indeed,
•
szczegółowy zakres szkolenia,
•
profil trenera prowadzącego szkolenie.
Szkolenie poprowadzone przez trenera praktyka, przybliża najnowsze trendy w danej dziedzinie oraz
pokazuje przykłady z wieloletniego doświadczenia zawodowego.
Dedykowany warsztat dla zamkniętej grupy pracowników jednej firmy, przygotowany przez zespół Indeed
może być oparty o konkretne pzypadki z historii firmy i procesy w niej funkcjonujące. Dzięki temu podczas
spotkania możliwa jest wspólna praca nad poprawą ich efektywności pod okiek konsultanta.
Zapraszamy do kontaktu.

Sylwia Dąbrowska
Trener

Szymon Górnik
Założyciel Indeed
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PROPOZYCJA PROCESU WSPÓŁPRACY
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
Dbając o faktyczny rozwój kompetencji biznesowych proponujemy proces
składający się z trzech etapów. Pogłębiony wywiad ma na pomóc w określeniu
konkretnych celów oraz doprecyzować zakres szkolenia. W czasie przygotowania
wspólnie wybierzemy prawdziwe przypadki z funkcjonowania organizacji, na
bazie których będziemy pracować podczas warsztatów.
Główną częścią jest oczywiście spotkanie na żywo oraz praca w grupach na
wcześniej wybranych case study. Podczas dni szkoleniowych duży nacisk
kładziony jest nie tylko na część teoretyczną, ale przede wszystkim narzędzia
wspierające tworzenie dopasowanych rozwiązań i przykłady ich wykorzystania
realnych sytuacjach.
Po przeprowadzonym kursie następuje spotkanie w formie online, na którym
prowadzący odpowie na pytania, które się pojawiły przy pierwszych wdrożeniach
z wykorzystaniem nowo poznanych narzędzi.

Wywiad

Warsztaty

Webinary
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ZAKRES SZKOLENIA „DESIGN THINKING”

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Design Thinking - wprowadzenie:
•
•
•
•

Istota
Zastosowanie
Etapy procesu
Najważniejsze narzędzia od strony oraz
praktyczne zastosowania

Etap empatii:
•
•
•

Budowa zespołów:
•
•
•
•

Ustalenie warunków realizacji warsztatu
Określenie celu i zakresu projektowego
Zrozumienie talentów i komunikacji w zespole
Budowanie kontraktu współpracy i
ewentualnych zmiennych w projekcie

Etap definiowania problemu:

Poznanie wyzwania przez dokładną
obserwację
Zrozumienie potrzeb użytkowników
Efektywne zbieranie informacji

•

•

Określenie kluczowych założeń dla
projektowanego rozwiązania na podstawie
zebranych informacji
Prowadzenie spotkań warsztatowych z
użytkownikami

best partner to develop your crew
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ZAKRES SZKOLENIA „DESIGN THINKING”

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Etap generowania pomysłów:
•
•
•

Tworzenie maksymalnie dużej liczby
potencjalnych rozwiązań
Wykorzystanie technik kreatywnych w
projektowaniu założeń
Priorytetyzacja wymagań oraz dodatkowych
funkcji

Etap testowania:
•
•
•

Etap budowania prototypów:
•
•
•

Wybór najciekawszych pomysłów
Wizualizacja lub nadawanie pomysłom
fizycznej formy
Prowadzenie demonstracji prototypów

Wdrażanie i usprawnianie rozwiązań:

Zbieranie informacji zwrotnych od
użytkowników
Narzędzia wspierające jakościową i ilościową
ocenę wyników
Wywiady pogłębione

•
•

Wprowadzenie poprawek po fazie testów
Opracowanie ostatecznej wersji
projektowanego rozwiązania

best partner to develop your crew
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DESIGN THINKING

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

•

Modeli współpracy z użytkownikami końcowymi ukierunkowanych na
generowanie i wdrażanie trafionych pomysłów i rozwiązań

•

Organizować spotkania, które wspierają otwartość i kreatywność
uczestników

•

Budować zaangażowany zespół oparty na znajomości swoich mocnych
stron

•

Tworzyć koncepcje i prototypy innowacyjnych produktów/usług

•

Technik rozwiązywania problemów i generowania pomysłów, które będą
spełniały oczekiwania użytkowników

•

Wdrażać i testować prototypy

•

Narzędzi, które pozwolą pokonywać i rozwiązywać dylematy projektowe

best partner to develop your crew
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SYLWIA DĄBROWSKA – EKSPERT INDEED
Specjalista w treningu indywidualnych predyspozycji przekładających się na produktywność
całych zespołów. Pracując z przedstawicielami ze świata biznesu i sportu, rozwija talenty
managerów oraz zawodników i trenerów. Pokazuje wartość dobrej komunikacji oraz wpływ
inteligencji emocjonalnej na osiągane wyniki.

Sylwia prowadząc konsultacje i szkolenia z nowoczesnych metod zarządzania wykorzystuje wiedzę
zdobytą podczas współpracy ze sportowcami. Praca z przedstawicielam dwóch światów pozwala
jej uzupełniać swoją wiedzę o inny punkt widzenia, a znajdując podobieństwa i różnice między nimi
skuteczniej trafiać do swoich odbiorców. Specjalizuje się w tematach inteligencji emocjonalnej oraz
facylitacji bazując na wieloletnim doświadczeniu w handlu i zarządzaniu zespołami sprzedażowymi.
Jest certyfikowanym moderatorem Design Thinking i często pokazuje jego możliwości przy
współpracy z zespołami projektowymi. Najbardziej lubi działać z młodymi ludźmi oraz ciekawymi
organizacjami, które dają jej możliwość wspólnego realizowania postawionych celów oraz
partnerską relację.
Prelegentka kongresów branżowych, w tym Kongresu Psychologii Sportu w Warszawie

Doktorantka AGH na kierunku Zarządzanie, absolwentka Centrum Psychoedukacji i Promocji
Zdrowia orzy Polskim Stowarzyszeniu Psychologów i Praktyków
Certyfikowany konsultant MindSonar oraz moderator Design Thinking

Facylitator zespołów sportowych, projektowych oraz warsztatów biznesowych
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lat doświadczenia
w prowadzeniu drużyn sportowych
i indywidualnych zawodników
w oparciu o autorskie programy

sportowców w procesie
treningu mentalnego
(drużynowo i indywidualnie)

matka, kobieta, trener,
organizator, wizjoner,
wykładowca, autor

best partner to develop your crew

10

