
 

 

 

 

„ASERTYWNOŚĆ I EFEKTYWNA 

ORGANIZACJA CZASU PRACY”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
oferta szkolenia otwartego  

 

Sposób pracy podczas szkolenia: 

✓ przygotowujemy wraz z uczestnikami i pracujemy na zadaniach 

case study, 

✓ pracujemy z zadaniami zespołowymi i indywidualnymi, po ich 

realizacji uczestnicy otrzymają informacje zwrotne, wnioski 

zapisane są na flipcharcie, 

✓ przygotowujemy i zachęcamy do udziału w ćwiczeniach  

i symulacjach z użyciem kamery i analizą nagranych materiałów, 

✓ moderujemy dyskusje grupowe, 

✓ prezentujemy wiedzę poprzez multimedialne prezentacje, 

✓ prowadzimy krótkie interaktywne wykłady, 

✓ przygotowujemy i prezentujemy filmy edukacyjne, 

✓ uczestnicy mogą się zdiagnozować wypełniając kwestionariusze 

i testy. 

 

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą się 
i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują 

własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne 

podczas codziennej pracy. 

 

 

 

 

 
   

 

Trener prowadzący: 

Anna Krawulska-

Biegańska  

 

Liczebność grupy: 

4-8 osób  

 

Termin realizacji:  

28-29.11.2022 r. 

 

 

Czas trwania: 

2 dni szkoleniowe  

w godz.  

9:00-16:00 

 

 

Miejsce realizacji: 
Poznań 

 

 
 

 

OPEN  

Konsultacje i Szkolenia 

 

tel. 881-036-989 

 www.open-szkolenia.pl 

 

   

 

 

 

 

https://open-szkolenia.pl/trenerzy/anna-krawulska-bieganska/
https://open-szkolenia.pl/trenerzy/anna-krawulska-bieganska/
https://open-szkolenia.pl/
https://www.linkedin.com/company/open-konsultacje-szkolenia
https://www.facebook.com/open.szkolenia/
https://www.instagram.com/open_konsultacje_szkolenia/
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PRZYGOTOWANIE: 

 

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą 

o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz 

przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł 

lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia. 

PROFIL UCZESTNIKA: 

 

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą wzmocnić swoje 

kompetencje w zakresie asertywnego załatwiania codziennych spraw przy jednoczesnym 

dobrym organizowaniu własnej pracy.  

 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA: 

1. Zasady i narzędzia  

skutecznej komunikacji 

• podstawowe zasady skutecznej komunikacji, 

• analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony 

nadawcy i odbiorcy, 

• sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu, 

 odwoływanie się do faktów, 

 odróżnianie faktów od opinii, 

 komunikat „Ja”, 

 zadawanie pytań, 

 parafrazowanie, 

 podsumowywanie, 

• technika FUKO. 

2. Asertywność – czyli 
stanowcze, ale łagodne 

załatwianie spraw 

• asertywne wyrażanie myśli -  argumentacja i perswazja, czyli jak 

precyzyjnie i nieagresywnie ujawniać własną opinię, 

• obrona swoich praw w relacjach z rozmówcą, 

• taktowne odmawianie, 

• asertywne radzenie sobie z krytyką i atakiem, 

• radzenie sobie z własnym gniewem i złością, 

 asertywna odmowa jako forma radzenia sobie z naciskiem, 

• obrona własnych granic w sytuacji trudnej. 

3. Skuteczna i nieskuteczna 
indywidualna organizacja 

pracy - elementy 

zarządzania czasem 

 zarządzanie czasem jako sposób na efektywne osiąganie celów, 

• podstawowe zagrożenia dla efektywnego zarządzania czasem – 

presja czasu, automatyzm, rutyna, nowe zadania. 
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4. Autodiagnoza profilu 

temporalnego 

 ja i mój czas – identyfikacja własnych mocnych i słabych stron  

w obszarze organizacji pracy, 

 zasoby i ograniczenia różnych stylów organizacji pracy, 

• określenie własnych „pułapek” w obszarze organizacji pracy. 

5. Organizacja pracy własnej 

jako proces 

 etapy procesu, 

 ewaluacja etapów procesu, 

• podstawowe narzędzia efektywnej organizacji procesu. 

6. Etapy organizacji pracy 

 gromadzenie – zbieranie informacji,  

 analiza – identyfikacja związków pomiędzy dostępnymi informacjami,  

 planowanie działania – wyznaczenia priorytetów, narzędzia 

planowania,  

• działanie, kontrola i perspektywa.  

7. Główne problemy 

w organizacji pracy 

i sposoby przeciwdziałania 

• radzenie sobie z odwlekaniem działania, 

• perfekcjonizm i jego konsekwencje dla terminowości realizacji, 

• problemy z konsekwencją i utrzymaniem samodyscypliny, 

• tendencja do spiętrzania zadań, 

 nadmierna kontrola i jej następstwa. 

8. Organizacja czasu – 

tworzenie harmonogramów 

• zasady podziału celów na etapy – „rozbijanie zadań”, 

• plany miesięczne, 

• plany tygodniowe i sposoby ich rozliczania, 

• harmonogram budowany metodą OATS, 

• GTD Davida Allena, 

• różne sposoby organizacji kalendarza. 

PODSUMOWANIE: 

 

• dyskusja podsumowująca,   

• wręczenie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia, 

• fotoprotokół -  prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów 

wykorzystanych podczas zajęć. Zawierają  one kluczowe pomysły, 
wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań 

praktycznych realizowanych podczas zajęć, 

• w razie dodatkowych pytań po oficjalnym zakończeniu szkolenia 

trener jest do dyspozycji uczestników i udziela indywidualnych 

informacji zwrotnych, 

• zapraszamy uczestników do skorzystania z opcji e-konsultacji bądź 

kontaktu telefonicznego z trenerem prowadzącym szkolenie w 
przypadku pojawienia się sytuacji trudnych lub kwestii do dalszego 

omówienia.  

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku 

z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć. 
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WARUNKI ORGANIZACYJNE:  

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe ( 2 x 8 x 45 minut + przerwy ) 

Harmonogram: 

09:00 - 11:00 - zajęcia 

11:00 - 11:15 - przerwa kawowa 
11:15 - 13:00 - zajęcia 

13:00 - 13:30 - lunch  

13:30 - 15:00 - zajęcia 
15:00 - 15:15 - przerwa kawowa 

15:15 - 16:00 - zajęcia  

Liczebność grupy: od 4 do 8 osób 

Termin: 28-29.11.2022 r. 

Miejsce: Poznań  

Cena: 1440 PLN + 23% VAT / 1 osoba 

Wartość obejmuje: 

 ankietę diagnozy potrzeb skierowaną do uczestników przed szkoleniem, 

 przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim 

doświadczeniem w zawodzie, 

 prowadzenie szkolenia w formie warsztatowej – ćwiczenia –> wnioski, 

 materiały drukowane i elektroniczne będące uzupełnieniem treści 

prezentowanych w trakcie szkolenia, 

 fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów wykorzystanych 
podczas szkolenia,  zawierają  one kluczowe pomysły, wypracowane 

metody działania oraz podsumowania zadań praktycznych realizowanych 

podczas zajęć, 

 po zakończeniu warsztatu trener jest do dyspozycji w razie pojawienia 

się dodatkowych pytań ze strony uczestników, 

 możliwość skorzystania z e-konsultacji bądź kontaktu telefonicznego  

z trenerem prowadzącym szkolenie w przypadku pojawienia się sytuacji 

trudnych lub kwestii do dalszego przedyskutowania, 

 imienny certyfikat ukończenia szkolenia, 

 podczas szkolenia zapewniony jest catering (lunch i przerwy kawowe). 

zapraszam do kontaktu 

Julita Gotkowicz - Żok 
 tel. 881 036 989 

julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl 

ZAPISZ SIĘ 

mailto:julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl
https://open-szkolenia.pl/formularz-zgloszeniowy/
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✓ Profesjonalna kadra trenerska – nasi trenerzy są praktykami  

z kilkunastoletnim doświadczeniem. Są Oni gwarancją najwyższej jakości usług. 

✓ Elastyczność – szkolenia zostają dopasowane zgodnie z potrzebami uczestników. 

✓ Małe grupy szkoleniowe – realizujemy warsztaty w grupach 4-8 osób, każdy 

uczestnik otrzymuje tyle uwagi i czasu ile potrzebuje. 

✓ Sposób prowadzenia zajęć – w naszych szkoleniach kładziemy nacisk na 

praktykę. Każde zagadnienie jest przećwiczone, bazujemy na sytuacjach z pracy 

uczestników. 

✓ Materiały szkoleniowe – wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych za 

pośrednictwem platformy "Strefa Klienta".  

✓ Kontakt po szkoleniu – uczestnik może porozmawiać z trenerem po skończonym 

szkoleniu lub skontaktować się w innym terminie. 

✓ Dogodna forma płatności – fakturę za udział w  szkoleniu wystawiamy w dniu jego 

realizacji z terminem płatności 7 dni. 

✓ Certyfikowana jakość – nasza firma pozytywnie przeszła przez proces certyfikacji  

i zdobyła znak jakości:  TGLS Quality Alliance. 

✓ Sprawdzona firma – zaufało nam wiele firm, zrealizowaliśmy projekty rozwojowe 

zarówno dla przedsiębiorstw MŚP, dużych firm oraz międzynarodowych korporacji, 

poniżej wyszczególniamy kilku naszych Klientów: 

 

 
 

CO NAS WYRÓŻNIA: 

    

    

   

 

  

 

 

 

  

 


