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1. WPROWADZENIE

STRESZCZENIE ROZDZIAŁU
CEL

PLAN DZIAŁANIA

Niniejszy rozdział wprowadzający opisuje, w jaki sposób pakiet szkoleniowy dla trenerów
wpisuje się w bieżące potrzeby MŚP, wskazując jak proces poprawy klimatu organizacyjnego
może przyczynić się do zwiększenia poziomu zadowolenia pracowników.

Cel

Wyższy zysk i
lepsze wyniki

Problem

Niski poziom zadowolenia i
słabe wyniki
Pozytywny klimat
organizacyjny (i
jego wymiary)

Rozwiązanie
Proces

Diagnostyka

Zasoby

Narzędzie
oceny

Opracowanie
planu działania
Zestaw narzędzi
programowych

OSTESA EU (i
zasoby
programowe)
Wdrożenie

Ocena i Certyfikacja +
Ponowna ocena

Poradnik dla kadry
zarządzającej, właścicieli i
menedżerów MŚP

Narzędzie
oceny

Ostatecznym celem polityki spółek jest wzrost wskaźników zysku i wydajności. Aby to
osiągnąć, poprawa wyników musi mieć miejsce na poziomie pracowników, z czym
wiąże się poziom zadowolenia. Aby zmotywować pracowników i wzbudzić w nich
poczucie współodpowiedzialności, kierownictwo (w tym właściciele, kierownictwo
ogólne, przełożeni i kierownictwo HR) musi stosować informację zwrotną oraz
narzędzia umożliwiające zebranie owoców pozytywnego klimatu organizacyjnego.
Projekt OSTESA EU powstał w oparciu o te przesłanki, rozumiejąc wspomniane
potrzeby, a jego głównym celem jest poprawa klimatu organizacyjnego,
zmotywowanie i zaangażowanie pracowników w MŚP; poprawa zdolności
rozumienia przez pracodawców i menedżerów zasobów ludzkich (HR) potrzeby pracy
nad lepszym klimatem organizacyjnym w przedsiębiorstwach; zwiększenie
dostępności narzędzi służących poprawie klimatu organizacyjnego poprzez rozwój
kompetencji; poprawienie zdolność trenerów i działów HR; a także rozwijanie
zasobów; projekt obejmuje jedenaście wymiarów składających się na klimat

Strona| 4

PAKIET SZKOLENIOWY DLA TRENERÓW

organizacyjny, a narzędzia mogą skutecznie przyczyniać się do doskonalenia i oceny
tych jedenastu wymiarów wymienionych poniżej.

Tabela 1 - Wymiary klimatu organizacyjnego objęte programem OSTESA EU

WYMIAR

DEFINICJA

1. Komunikacja

Swobodna wymiana informacji w przekroju całej organizacji.

2. Nagradzanie

Stopień poczucia bycia docenianym i nagradzanym za dobrą
pracę u pracowników oraz świadomości, że jest to bezpośrednio
związane z osiąganymi wynikami i od nich uzależnione.

3. Uznanie

Postrzeganie, że działania członka zespołu na rzecz organizacji są
doceniane.

4. Spójność

Postrzegane poczucie wspólnoty lub współdzielenia w ramach
organizacji, w tym chęć członka zespołu do udzielania pomocy
materialnej.

5. Wsparcie

Postrzegana tolerancja dla zachowań członków zespołu przez
przełożonych, w tym chęć zezwalania na uczenie się na własnych
błędach bez obawy przed represjami; poczucie wzajemnego
wsparcia wśród pracowników.

6. Przejrzystość

Poczucie, że każdy w organizacji zna oczekiwania względem siebie
i rozumie, w jaki sposób te oczekiwania wiążą się z większymi
celami organizacji; troska o jasne definiowanie celów organizacji.

7. Zaufanie

Postrzegana swoboda otwartej komunikacji z osobami na
wyższym szczeblu jak i współpracownikami, dotyczącej tematów
delikatnych lub osobistych, wraz z oczekiwaną postawą
uczciwości takiej komunikacji.

8. Przywództwo

Członkowie organizacji (zespołu) akceptują przywództwo i
wskazówki ekspertów; jeśli jest to konieczne, członkowie zespołu
mogą przyjmować role przywódcze i otrzymują wsparcie ze
strony innych pracowników.

9. Sprawiedliwość

Postrzeganie praktyk stosowanych w organizacji,
sprawiedliwych i nie-arbitralnych czy też przypadkowych.

10. Efektywność

Znaczenie, jakie przypisuje się efektywności i wydajności w pracy.

11. Troska o
pracownika

Stopień, w jakim organizacja ceni swoich pracowników i dba o
nich.

jako

Ponadto, na zasoby OSTESA EU składają się narzędzie do oceny klimatu
organizacyjnego (narzędzie OSTESA), zestaw narzędzi programowych oraz poradnik
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dla kadry zarządzającej, właścicieli i menedżerów MŚP w zakresie poprawy klimatu
organizacyjnego poprzez zmianę stylu przywództwa. Narzędzie do oceny klimatu
organizacyjnego (narzędzie OSTESA) jest zasobem teleinformatycznym ICT, który
dokonuje pomiaru kilku wymiarów i dostarcza istotnych informacji zwrotnych na
temat aktualnego klimatu organizacyjnego. Zestaw narzędzi programowych to
kompletny zasób obejmujący programy szkoleniowe, scenariusze i materiały do
tworzenia i poprawy klimatu organizacyjnego. Poradnik dla kadry zarządzającej,
właścicieli i menedżerów MŚP stanowi przydatny zasób dla właścicieli i menedżerów,
który bada związek pomiędzy stylami przywództwa a pozytywnym klimatem
organizacyjnym. Te zasoby zostały przedstawione w sposób zintegrowany z punktu
widzenia eksperta w ramach pakietu szkoleniowego train-the-trainer, czyli treningu
trenerskiego. Ekspert ten jest trenerem/moderatorem/konsultantem, który działa
jako mediator procesu zmian w firmie, podczas gdy wewnętrzny współuczestnik
procesu (menedżerowie, przełożeni czy kierownictwo HR) jest głównym motorem
zmian wspieranym przez tych ekspertów. Zasoby OSTESA EU mogą być stosowane
przez firmy w celu uruchomienia procesu zmian obejmującego cztery etapy:
diagnostykę, plan działania, wdrożenie i ocenę/certyfikację.
Pakiet treningu trenerskiego zapewnia ekspertom wszechstronne wsparcie w
zakresie sposobu operowania i stosowania tych zasobów oraz powiązanych z nimi
narzędzi w odniesieniu do menedżerów i kierownictwa HR w MŚP, którzy obserwują
spadek zadowolenia i wyników wśród swoich pracowników. Podczas gdy ekspert
odgrywa rolę mediatora procesu zmian, decydent/katalizator (właściciel, menedżer
HR i przełożony) jest osobą, która przewodzi procesowi zmian i nim zarządza. Z uwagi
na powyższe, pomiędzy tymi elementami pośrednimi potrzebna jest wiarygodna
relacja.
Pakiet ten jest skierowany do trenerów, moderatorów i konsultantów, którzy muszą
utrzymywać otwartą i opartą na zaufaniu współpracę z właścicielem, menedżerem,
przełożonym czy kierownikiem HR, ponieważ to oni będą kierować procesem zmian
klimatu organizacyjnego przy wsparciu ekspertów. Decydent/katalizator musi
odgrywać strategiczną rolę w procesie zmian, jak również będzie pełnić dominującą
rolę i wykazywać szczególne zainteresowanie wprowadzeniem zmian i
zaangażowaniem uczestników (pracowników, niezależnie od ich miejsca/funkcji w
hierarchii firmy) w realizację procesu.
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2. PROFIL GŁÓWNEGO UCZESTNIKA

STRESZCZENIE ROZDZIAŁU
CEL

Celem tego rozdziału jest przedstawienie profilu osób odgrywających kluczową rolę w
procesie
zmiany
klimatu
organizacyjnego,
a
mianowicie:
eksperta
(trener/moderator/konsultant), decydenta/katalizatora (właściciel, menedżer, przełożony,
menedżer HR) oraz uczestników (pracownicy, niezależnie od ich miejsca/funkcji w hierarchii
firmy).

PLAN DZIAŁANIA

Moderator

Decydent/Katalizator

Doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń i/lub doradztwie (3 lata)

Zainteresowanie zagadnieniami
objętymi projektem

Umiejętności interpersonalne,
komunikacyjne i interpretacyjne

Demonstrujący możliwość
poprawy pozytywnego klimatu
organizacyjnego obecnie lub w
przyszłości

Dogłębna znajomość zasobów
OSTESA EU
Wykształcenie (nieobowiązkowe,
ale najlepiej związane z zasobami
ludzkimi lub psychologią
organizacji)

Uczestnicy

Możliwość uczestniczenia w
procesie poprawy klimatu
organizacyjnego

Strategiczna pozycja/funkcja w
hierarchii firmy pozwalająca na
podejmowanie i podtrzymywanie
decyzji związanych z procesami
wprowadzania zmian
organizacyjnych

Ekspert ma pełnić rolę pośrednika w procesie poprawy wymiarów klimatu
organizacyjnego w MŚP. Decydent/katalizator (właściciel, menedżer, przełożony i
menedżer HR) przy wsparciu eksperta poprowadzi proces zmiany klimatu
organizacyjnego, aby zwiększyć motywację, zadowolenie i wydajność pracowników.
Aby tak się stało, ekspert musi posiadać co najmniej trzy lata doświadczenia w
prowadzeniu szkoleń z co najmniej 300 godzinami zrealizowanych zajęć
(preferowane) i/lub doświadczenie w obszarze doradztwa, najlepiej związanego z
zasobami ludzkimi lub psychologią organizacji. Ekspert musi wykazywać się dogłębną
znajomością zasobów programu OSTESA EU, a jednocześnie posiadać wysokie
umiejętności interpersonalne, aby zbudować stabilną i opartą na zaufaniu relację z
decydentem/katalizatorem. Wymagane są umiejętności komunikacyjne i
interpretacyjne.
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Z drugiej strony, decydent/katalizator musi wykazywać autentyczne zainteresowanie
zagadnieniami/wymiarami związanymi z zadowoleniem pracowników oraz
demonstrować możliwość poprawy klimatu organizacyjnego obecnie lub w
przyszłości. Jednocześnie, taka osoba musi zajmować strategiczną pozycję/funkcję w
hierarchii organizacji umożliwiającą podejmowanie i podtrzymywanie decyzji
związanych z procesami wprowadzania zmian w klimacie organizacyjnym.
Uczestnicy są pracownikami firm lub ich działów, niezależnie od ich pozycji/funkcji w
hierarchii firmy, którzy uczestniczą w procesie.
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3. ZASOBY

STRESZCZENIE ROZDZIAŁU
CEL

Niniejszy rozdział przedstawia i wyjaśnia zasoby dostępne na potrzeby wsparcia procesu
poprawy klimatu organizacyjnego. Zasoby te przyczynią się także do zwiększenia motywacji,
zadowolenia i wydajności pracowników.

PLAN DZIAŁANIA
Zasoby

Narzędzie do oceny klimatu
organizacyjnego OSTESA

Test kolorów(CA-OSTESA)

Metoda Diagnostyczna
(S-OSTESA)

Zestaw narzędzi
programowych

Poradnik dla kadry
zarządzającej, właścicieli i
menedżerów MŚP w zakresie
poprawy klimatu
organizacyjnego poprzez
zmianę stylu przywództwa

Szkolenia dla trenerów,
moderatorów i
konsultantów

Programy szkoleniowe

Materiały
dydaktyczne/pomocnicze

3.1. Narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego
Narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego - narzędzie OSTESA - ma za zadanie
wspierać właścicieli, menedżerów i przełożonych w MŚP w zwiększaniu motywacji
pracowników poprzez skuteczne reagowanie na osiągane przez nich wyniki.
Zdrowy klimat zwiększa motywację pracowników, przyczyniając się tym samym do
poprawy ich wydajności. G. Litwin i R. Stringer po raz pierwszy opisali swoje
przełomowe badania dotyczące klimatu organizacyjnego w 1968 roku. Wykazali w
nich, że określone style przywództwa generują pozytywny i stabilny klimat
organizacyjny, który ma wpływ na motywację i wydajność. Klimatem organizacyjnym
można nazwać sposób, w jaki ludzie postrzegają swoje środowisko pracy, innymi
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słowy jak pracuje się w danej organizacji. Aby zmotywować pracowników i wzbudzić
w nich poczucie współodpowiedzialności, kierownictwo musi rozumieć i stosować
zasady ramowe, informację zwrotną oraz narzędzia pozwalające zebrać owoce
pozytywnego klimatu organizacyjnego.
Kluczem do osiągnięcia sukcesu na tym polu jest przywództwo, które promuje
środowisko pracy oparte na współpracy, synergii i kreatywności. W pozytywnym
klimacie organizacyjnym pracownicy demonstrują pewność i stabilność potrzebne do
bardziej skutecznej obsługi klienta z wykorzystaniem nowocześniejszych produktów.
Pozytywny klimat organizacyjny nie jest celem samym w sobie. Jest kluczowym
ogniwem w zdolności firmy do utrzymania i poprawy wydajności. Skuteczni liderzy
dokładają wszelkich starań, aby wywołać reakcję łańcuchową, która poprawia klimat,
zwiększa motywację i wydajność.
Narzędzie OSTESA jest internetowym narzędziem do pomiaru i diagnozowania
klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie poprzez wskazywanie obszarów
wymagających poprawy. Jest to dwustopniowe narzędzie składające się z dwóch
elementów (CA-OSTESA i S-OSTESA), które łączy w sobie Metodę Asocjacji Kolorów
(CA-OSTESA) i Wystandaryzowaną Metodę Diagnostyczną (S-OSTESA). Po
zakończeniu oceny, decydent/katalizator może wydrukować automatyczny raport z
wynikami. Użytkownikami końcowymi tego narzędzia są właściciele menedżerowie,
przełożeni i menedżerowie HR w MŚP.
3.1.1. Metoda asocjacji kolorów: CA-OSTESA
Czym jest ta metoda?
Metoda asocjacji kolorów (metoda CA) opracowany przez M. Lűschera (1971) to
technika projekcyjna, w której wykorzystywane są skalibrowane zestawy wyrazów
(‘moduły słowne’) w połączeniu z ośmioma kolorami. Diagnostyka ta bazuje na
ocenie znaczenia preferowania i odrzucania określonych kolorów. Podstawową
hipotezą jest założenie, że preferowanie określonych kolorów jest w pewien sposób
zależne od określonych zmiennych cech osobowości, stanów sytuacyjnych w
organizmie, a także obiektywnie aktywnych czynników. Innymi słowy, podstawą jest
istnienie związku między mechanizmami fizjologicznymi a strukturami kolorów, tj.
określony kolor odnosi się do określonych form i stereotypów zachowań lub
indywidualnych doświadczeń.
Metoda CA mierzy nie tylko to, co ludzie myślą, ale także to, co preferują (hierarchia
wartości), oraz czy faktycznie ich sposób myślenia przejawiałby się w ich zachowaniu
(a jeśli tak, to jak skutecznie i w jakich ramach czasowych). Zasady metody CA i
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późniejszej oceny pozwalają analizować postawy wewnętrzne i doświadczenia, które
znajdują się poza racjonalną kontrolą i wpływem.

Jak działa?
Metoda CA jest pierwszym krokiem w ocenie klimatu organizacyjnego w ramach
projektu OSTESA, ponieważ ta część oceny może zostać wykorzystana w sytuacji,
kiedy ekspert nadal nie ma pewności, które wymiary mogą być problematyczne w
odniesieniu do klimatu organizacyjnego w danej firmie. Wynik testu może pomóc
użytkownikom w wyborze wymiarów, do których zastosują drugi etap procesu
oceny, czyli Wystandaryzowaną Metodę Diagnostyczną. Jeśli ekspert wie, które
wymiary wymagają interwencji, metoda CA może zostać pominięta. Tak więc,
metoda CA to szybkie narzędzie diagnostyczne, na które składa się tylko 13 słów
bodźców- 11 wymiarów organizacyjnych (Komunikacja, Nagradzanie, Uznanie,
Spójność, Wsparcie, Przejrzystość, Zaufanie, Przywództwo, Sprawiedliwość,
Efektywność, Troska o pracownika) plus „Ja” i „Moja firma”.
Kolorów jest 8 i różnią się one mierzalną długością fal widzianych przez oko.
Oznaczenia numeryczne są takie same dla całego testu, co ułatwia notowanie
określonych reakcji osób na słowo-bodziec.
Oprócz wskazania dwóch wyborów preferencyjnych i jednego statystycznego wyboru
preferencyjnego, użytkownik łączy każde słowo-bodziec z 3 kolorami wskazując ich
kolejność (nie można wybrać tego samego koloru więcej niż raz). Dzięki temu można
uzyskać 56 możliwych wariantów dla każdego słowa (triady kolorystyczne).

Rysunek 1: Pole sensoryczne i pole postrzegania – wybór kolorów

Strona| 11

PAKIET SZKOLENIOWY DLA TRENERÓW

Diagnoza obejmuje 3 etapy:
I.

II.

III.

Pierwotny wybór kolorów:
a. Poświęć chwilę na przyjrzenie się kolorom
b. Ułóż kolory od najbardziej do najmniej przyjemnego.
c. Następnie, dokonaj wyboru koloru dla poszczególnych wyrazów
Wybierz trzy kolory odpowiadające poszczególnym bodźcom słownym:
a. Poświęć chwilę na przyjrzenie się kolorom
b. Odczytaj wyraz na głos, a następnie powtórz go po cichu w głowie
c. Spójrz na kolory i najszybciej jak to możliwe wybierz trzy z nich, po
czym niezwłocznie przejdź do kolejnego wyrazu.
Końcowy wybór kolorów:
a. Poświęć chwilę na przyjrzenie się kolorom
b. Ustaw wszystkie osiem kolorów w kolejności, w jakiej oddziałują na
Ciebie w danym momencie (nie jest to test ukrytej pamięci - wybór
może być dość odmienny, podobny lub taki sam)
c. Po ukończeniu testu, natychmiast zamknij program.

Cały proces trwa od 5 do 10 minut (w tym czytanie instrukcji) w zależności od
indywidualnego tempa i wielkości zestawu wyrazów.
Wyniki są przetwarzane komputerowo i są dostępne natychmiast po zakończeniu
testu.
Jak interpretować wyniki?
Ostateczne wyniki - przedstawione w raporcie końcowym - składają się z dwóch
części:
I.

Ogólny klimat ocenianej grupy w odniesieniu do wszystkich 11 wymiarów
poddawanych ocenie. Tutaj, wyniki są prezentowane w oparciu o
następujące rodzaje klimatu organizacyjnego (wraz z powiązanym opisem):
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Rysunek 2: Test CA - możliwy wynik nr 1

Opis rodzajów klimatu organizacyjnego:
Wysoce proaktywny (Highly proactive):Klimat w zespole jest proaktywny i
bezproblemowy, członkowie w równym stopniu akceptują określone warunki i
zasady. Ogólnie, zespół działa i komunikuje się w przyjazny sposób i wykazuje
spontaniczną aktywność. Stopień wpływu na efektywność pracy: Wysoki.
Proaktywność warunkowa (Conditional proactivity): Klimat w zespole jest
proaktywny i, w większości przypadków, niezakłócony, mimo że członkowie mają
tendencję do wskazywania drobnych niedociągnięć w warunkach pracy i żądają ich
naprawy, ponieważ wierzą, że przyczyni się to do całościowej poprawy. Stopień
wpływu na efektywność pracy: Dobry.
Proaktywność podporządkowana (Proaktywność podporządkowana): Klimat w
zespole jest proaktywny. Jakkolwiek, jego członkowie często podporządkowują się
raz określonym, ustalonym i powszechnie lansowanym warunkom i celom pracy,
które ustalili lub przyjęli od kierownictwa lub innego organu. To może uniemożliwiać
przedstawianie spontanicznych propozycji zmian funkcjonalnych. Stopień wpływu na
efektywność pracy: Dobry, z nieznaczną tendencją zniżkową.
Wymagający (Demanding): Zespół znacząco skupia się na nadrzędnym znaczeniu
dobrych warunków pracy, których wymaga do dobrego świadczenia pracy. Stopień
wpływu na efektywność pracy: Z tendencją zniżkową, ponieważ zespół poświęca
część swoich starań na zajmowanie się warunkami pracy.
Konfrontacyjny (Confrontational):Członkowie zespołu nieustannie demonstrują
swoje własne utrwalone, kapryśne i wzajemnie się wykluczające „prawdy” zarówno
wewnątrz zespołu jak i względem osób z zewnątrz. Stopień wpływu na efektywność
pracy: Z tendencją zniżkową z uwagi na powtarzające się scysje.
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Zły (Angry): Komunikacja z zespołem odbywa się w niekorzystnym i bardzo napiętym
środowisku pracy stworzonym zarówno przez osoby z zewnątrz jak i organy, które
bezkompromisowo egzekwują przestrzeganie wszystkich zasad społecznych,
związanych z ocenianiem i osiąganiem wyników. Stopień wpływu na efektywność
pracy: Zakłócający, ponieważ priorytetem zespołu jest zajmowanie się zasadniczą
rozbieżnością poglądów pomiędzy zespołem a władzą.
Defensywny (Defensive): Zespół stale działa z silnym nastawieniem obronnym, a tym
samym zapobiega działaniom grupowym i uniemożliwia efektywność ich wyników.
Stopień wpływu na efektywność pracy: Zakłócający, ponieważ priorytetem zespołu
jest radzenie sobie z niedostatecznymi warunkami pracy.
Szkodliwy i obojętny (Counterproductive and inert):Zespół i jego otoczenie
demonstrują wzajemną obojętność i nie są w stanie pozytywnie komunikować się w
jakikolwiek sposób, ponieważ ich systemy wartości i zapatrywania są całkowicie
odmienne. Zespół stale koncentruje się na wskazywaniu możliwych ryzyk, co jest
całkowicie nieskuteczne chyba, że jest to część pracy zespołu. Stopień wpływu na
efektywność pracy: Szkodliwy, z uwagi na niedopasowanie wartości i celów.
II.

Ilustracja wpływu poszczególnych wymiarów na ogólny pozytywny klimat w
ocenianym zespole. Ta część oparta jest na korelacjach; im wyższy wynik,
tym większy wpływ wymiaru na pozytywny klimat. Wymiary zaznaczone na
czerwono mają najmniejszy wpływ na ogólny pozytywny klimat. W związku z
tym, zalecane jest skupienie uwagi na poprawie wymiarów na najniższych
poziomach (rysunek 3).

Rysunek 3: Metoda CA wyniki nr 2 (przykład)
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3.1.2. Wystandaryzowana Metoda Diagnostyczna: Metoda S-OSTESA
Czym jest ta metoda?
Metoda S-OSTESA służy do oceny klimatu organizacyjnego, który definiowany jest
jako zestaw mierzalnych właściwości środowiska pracy, które wpływają na zbiorową
percepcję osób w nim pracujących, w tym ich motywację i zachowanie.
Metoda S-OSTESA spełnia wszystkie warunki i wymagania specjalistycznych testów
psychologicznych, ponieważ jest obiektywna, ujednolicona, dokładna, wiarygodna i
znormalizowana.

Jak działa?
Narzędzie składa się z 55 stwierdzeń i pozwala na ocenę 11 poniższych wymiarów
klimatu organizacyjnego: komunikacji, nagradzania, uznania, spójności, wsparcia,
przejrzystości, zaufania, przywództwa, sprawiedliwości, efektywności i troska o
pracownika. Każdy wymiar można ocenić przy pomocy 5 stwierdzeń. W panelu
administracyjnym menedżer może wybrać, które wymiary klimatu organizacyjnego
powinny zostać ocenione (czy to w firmie jako całości czy też w dziale). Narzędzie
generuje link, który jest następnie przekierowywany do pracowników z prośbą o
przeprowadzenie oceny. Ocena jest anonimowa, a menedżer nie ma dostępu do
odpowiedzi poszczególnych pracowników.
Użytkownik ma dokonać oceny w oparciu o skalę Likerta tak, aby można było
przeanalizować, w jakim stopniu osoba zgadza się/nie zgadza z każdym
stwierdzeniem. Jest to skala 6-stopniowa obejmująca następujące odpowiedzi: 1.
Nigdy| 2. Rzadko | 3. Czasami | 4. Często | 5. Bardzo często | 6. Zawsze

Jak interpretować wyniki?
Oprogramowanie komputerowe oblicza wyniki dla poszczególnych wymiarów na
podstawie odpowiedzi respondentów/członków zespołu, a następnie generuje
raport o klimacie organizacyjnym w firmie/dziale. Narzędzie (S-Ostesa) dokonuje
pomiaru na podstawie ogólnych norm europejskich dla każdego wymiaru oraz norm
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krajowych z podziałem na trzy kraje (Czechy, Polska i Portugalia). Obliczone normy
wyrażone w percentylach pozwalają przypisać klimat organizacyjny w firmie do
jednej z trzech kategorii: poziom niski, średni i wysoki.
Wygenerowany raport składa się z kilku części (wszystkie zilustrowane poniżej).
I.

Informacje na temat ogólnego klimatu organizacyjnego (na podstawie
odpowiedzi pracowników biorących udział w ocenie):

Rysunek 4: Globalny wskaźnik klimatu organizacyjnego (przykład)

Wykres. 1.1 Globalny wskaźnik klimatu organizacyjnego (średnia wartość)
1 – Nigdy, 2 – Rzadko, 3 – Czasami, 4 – Często, 5 – Bardzo często, 6 – Zawsze
Niska wartość

II.

Informacje o
organizacyjnego

Średnia wartość

wynikach

Wysoka wartość

oceny dla określonych

wybranych

przez

menedżera

wymiarów klimatu
i

ocenionych

przez

pracowników:

Rysunek 5: Ogólne wyniki wg wymiarów klimatu organizacyjnego (przykład)
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Wykres 1.2 Wymiary klimatu organizacyjnego (średnia wartość)
Spójność
Komunikacja
Efektywność

III.

Informacje na temat rozkładu odpowiedzi udzielonych przez respondentów
dla każdego z elementów, oceniających wybrane wymiary klimatu
organizacyjnego - 2 formaty:

Rysunek 6: Ocena wg stwierdzenia dla każdego wymiaru klimatu organizacyjnego (przykład)

Wykres 1.3.1 Określone wymiary klimatu organizacyjnego dla Spójności (średnia wartość)
Wiem, że mogę polegać na swoich współpracownikach
Moi współpracownicy chętnie dzielą się swoją wiedzą
Czuję, że jestem częścią zespołu w moim miejscu pracy
Czuję się częścią zespołu w pracy
Mogę polegać na swoich współpracownikach

IV.

Wskazówki dla menedżerów i ekspertów dotyczące tego, jak analizować
wyniki oceny, co należy uwzględnić przekazując informacje zwrotne
pracownikom oraz propozycje dotyczące poprawy klimatu w firmie.
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Rysunek 7: Informacje dotyczące poszczególnych wyników dla elementów oceniających jeden
określony wymiar (przykład)

Tabela 1.3.1 Wyniki dotyczące oceny wymiaru Spójności
% - procent pracowników wybierających odpowiedź; Me – mediana; M – średnia, SD
– standardowe odchylenie

3.2. Zestaw narzędzi programowych
Zestaw narzędzi programowych ma w pierwszej kolejności służyć poprawie
wymiarów klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie poprzez podniesienie
przekrojowych kompetencji menedżerów (szczególnie w aspekcie przywództwa),
pracowników i grup mieszanych. Elastyczność i interaktywność narzędzi zapewnia
podejście oparte na dostarczeniu zarówno teoretycznych jak i praktycznych sugestii,
zgodnie z modelem 80:20 (80% praktyki / 20% teorii). Podejście to zostało wybrane
jako konsekwencja przekonania, że nowoczesne organizacje są zobowiązane do
wykazywania rosnącego zainteresowania metodami szkoleniowymi łączącymi teorię
z praktyką, odkrywającymi możliwości współpracy i dynamiki między
współpracownikami, które odtwarzają sposób interakcji w kontekście
organizacyjnym.
Zestaw narzędzi programowych obejmuje:
1) Programy
szkoleniowe
dla
poszczególnych
wymiarów
klimatu
organizacyjnego, opracowane według modelu 80:20;
2) Materiały szkoleniowe/pomocnicze opracowane według modelu 80:20 na
potrzeby szkoleń poprawiających klimat organizacyjny.
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Zestaw narzędzi programowych obejmuje osobne programy szkoleniowe i materiały
dla menedżerów i pracowników, a także programy szkoleniowe dla grup mieszanych.
Niektóre wymiary są ukierunkowane wyłącznie na menedżerów i grupy mieszane,
ponieważ uznano je za istotne tylko dla tych dwóch grup docelowych.
Średni czas trwania szkolenia to 1,5 dnia, na co składają się 3 sesje robocze, które
zwykle są rozkładane na okres 1 miesiąca. Metodologia ma na celu zapewnienie
podejścia zintegrowanego, łączącego naukę tradycyjną w sali szkoleniowej z nauką
zdalną i indywidualną. Zajęcia w sali szkoleniowej, jak wspomniano wyżej, będą
obejmować aktywności i ćwiczenia, wśród których dominuje dynamika grupy,
okrągły stół i studia przypadków biznesowych.


Programy szkoleniowe
o Metodyka szkoleniowa z podziałem na wymiary

Dla każdego wymiaru klimatu organizacyjnego dostępny jest przegląd materiałów
teoretycznych i praktycznych, które można wykorzystać podczas sesji szkoleniowych
poświęconych wybranym wymiarom, ogólne ramy (przydatne do lepszego
zrozumienia celów), treść i harmonogram czasowy proponowanego szkolenia jak
również wybór materiałów wymaganych dla efektywnej realizacji sesji
szkoleniowych. Część teoretyczna nie dominuje elementów interaktywnych i
praktycznych; stąd włączenie czterech (4) aktywności wybranych spośród otwartych
zasobów edukacyjnych (OER), laboratoriów i studiów przypadków biznesowych,
zgodnie ze strategią Unii Europejskiej 80:20, tj. 80% praktyki i 20% teorii.
o Metodyka szkoleniowa z podziałem na grupy docelowe
Materiały szkoleniowe zostały wybrane i uwzględnione dla każdej z grup docelowych
(menedżerów, pracowników i grup mieszanych) z założeniem, że każdy z nich
przedstawia określone potrzeby i wymagania. Zarówno sesje teoretyczne jak i
praktyczne zostały dostosowane do określonego profilu uczestników w celu
zapewnienia najwyższego poziomu efektywnego szkolenia.



Materiały szkoleniowe/pomocnicze

Jakie materiały szkoleniowe można znaleźć?
Czas trwania szkolenia będzie oscylować pomiędzy 0,5 a 1,5 dnia, w zależności od
wybranego wymiaru, i będzie ono ukierunkowane na każdą konkretną grupę
docelową (menedżerowie, pracownicy i grupy mieszane).
Materiały szkoleniowe obejmują wybór głównych źródeł referencyjnych dostępnych
dla danego zagadnienia oraz teoretyczne omówienie wybranego wymiaru, w tym:
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o Definicję wymiaru (definicja na podstawie głównych źródeł
referencyjnych);
o Jego zastosowanie na poziomie organizacyjnym (na podstawie
głównych źródeł referencyjnych);
o Związki między wymiarem a klimatem organizacyjnym (na podstawie
głównych źródeł referencyjnych).
Ponadto, materiały szkoleniowe obejmują zestaw ćwiczeń, które można wykorzystać
dla potrzeb bardziej angażującego podejścia szkoleniowego. Ćwiczenia te obejmują:
o Otwarte zasoby edukacyjne (OER), takie jak filmy wideo z sieci;
o Laboratoria; między innymi dynamika grupy; okrągłe stoły;
o Studia przypadków biznesowych, w tym wskazówki dla trenera
dotyczące ich przedstawienia i prowadzenia (w załączniku).
Dostępny jest również zestaw slajdów opracowanych dla potrzeb wsparcia realizacji
części teoretycznej szkolenia.

Jak i kiedy używać materiałów pomocniczych?
Wspomniane wyżej materiały szkoleniowe mają stanowić wsparcie dla szkolenia
tradycyjnego i zdalnego, niezależnie od wymiaru klimatu organizacyjnego. Należy
pamiętać, że każdy materiał szkoleniowy został opracowany z myślą o konkretnej
grupie docelowej, a zatem może pojawić się potrzeba adaptacji. Materiały
pomocnicze stanowią przydatne narzędzia w pracy trenerów i nauczycieli, które
sprawdzają się zarówno w kontekście korporacyjnymjak i zawodowym.
Poprawa klimatu organizacyjnego może stanowić dodatkową usługę świadczoną
przez trenerów, ekspertów, doradców zawodowych czy dostawców szkoleń. Mimo,
że materiały szkoleniowe skierowane są do MŚP, mogą one również znaleźć
zastosowanie w przypadku startupów oraz małych i średnich organizacji publicznych.
Tak więc, dynamikę ćwiczeń praktycznych należy dostosować do odbiorców i liczby
uczestników.

3.2.1. Szkolenia dla trenerów, moderatorów i konsultantów
Wszyscy specjaliści, którzy będą zajmować się procesami poprawy klimatu
organizacyjnego w MŚP muszą odbyć dedykowane szkolenie. Szkolenie ma na celu
przygotowanie trenerów, moderatorów i konsultantów (opisanych w rozdziale 2) do
każdego etapu procesu poprawy klimatu organizacyjnego w firmie poprzez udział w
teoretycznych i praktycznych sesjach szkoleniowych. Aby nauka przyniosła efekty,
łącznie koniecznych jest około 40 godzin szkolenia.
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Cele szkolenia są następujące:
1. Potwierdzenie kompetencji trenerów, moderatorów i konsultantów oraz
przygotowanie analizy potrzeb szkoleniowych firm w oparciu o scenariusze;
2. Planowanie, realizacja i ocena sesji szkoleniowych dostosowanych do potrzeb
firm w oparciu o symulacje;
3. Praktyczne zastosowanie przez trenerów, moderatorów i konsultantów
innowacyjnych narzędzi, programów i metod szkoleniowych opracowanych
dla projektu OSTESA EU w przedsiębiorstwach, tj. narzędzia do oceny klimatu
organizacyjnego, zestawu narzędzi programu szkoleniowego, poradnika dla
właścicieli i menedżerów MŚP.
W związku z tym sugerujemy następujący podział 40 godzin szkolenia:
a) Wsparcie dla firm ze strony trenerów, moderatorów i konsultantów w
procesie poprawy klimatu organizacyjnego - 8 godzin;
b) Proces i narzędzia oceny potrzeb - 8 godzin;
c) Realizacja programu i dostępne zasoby - 16 godzin;
d) Proces i narzędzia ponownej oceny klimatu - 8 godzin.

Poniższa tabela przedstawia moduły związane z każdym etapem procesu poprawy
klimatu organizacyjnego, które należy uwzględnić w szkoleniu:
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01

02

Wsparcie
trenerów
(8 godz.)

Ocena
potrzeb
szkoleniowych
(8 godz.)














03

Realizacja
programu
(16 godz.)






04

Ponowna
ocena klimatu
(8 godz.)






MODUŁY
11 istotnych wymiarów klimatu organizacyjnego (1 godzina);
Proces poprawy klimatu organizacyjnego (2 godziny);
Różnorodne role w procesie poprawy klimatu organizacyjnego (3
godziny);
Oczekiwane wsparcie ze strony trenerów, moderatorów i
konsultantów w procesie poprawy klimatu organizacyjnego (2
godziny).
MODUŁY
Proces analizy potrzeb firm (1 godzina);
Metody i narzędzia oceny klimatu organizacyjnego (2 godziny);
Raport z wynikami oceny potrzeb szkoleniowych: jak
interpretować wyniki i przekładać je na przydatne obserwacje (2
godziny);
Od teorii do praktyki: przygotowanie oceny potrzeb
szkoleniowych firm (3 godziny).
MODUŁY
Projektowanie programów szkoleniowych dostosowanych do
potrzeb firm (4 godziny);
Zapoznanie się z zestawami narzędzi programowych zgodnie z
grupą docelową (4 godziny);
Zapoznanie się z poradnikiem dla właścicieli, menedżerów lub
menedżerów HR w firmach (3 godziny);
Od teorii do praktyki: opracowanie programów szkoleniowych
dla firm na podstawie scenariuszy (3 godziny);
Symulacja: realizacja sesji szkoleniowej metodą tradycyjną, w
tym ćwiczenia praktyczne (2 godziny).
MODUŁY
Proces ponownej oceny klimatu organizacyjnego (1 godzina);
Porównanie i analiza raportów z wynikami ocen (2 godziny);
Pomiar wpływu programów szkoleniowych (2 godziny);
Od teorii do praktyki: porównanie wyników oceny i ich
przełożenie na przydatne obserwacje (3 godziny).

Szkolenie dla trenerów, moderatorów i konsultantów będzie zgodne z modelem
nauczania 80:20, w którym 20% szkolenia to treści wyjaśniające (teoria), a 80%to
ćwiczenia praktyczne. Harmonogram musi zostać dostosowany do dostępności
trenerów, moderatorów i konsultantów, tj. 40 godzin w ciągu jednego tygodnia lub
podzielonych na kilka tygodni. Struktura szkolenia pozwala na jego realizację albo w
ciągu dnia albo po godzinach pracy.
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3.2.2. Poradnik dla kadry zarządzającej, właścicieli i menedżerów MŚP w
zakresie poprawy klimatu organizacyjnego poprzez zmianę stylu
przywództwa
Poradnik dla kadry zarządzającej, menedżerów i właścicieli MŚP w zakresie poprawy
klimatu organizacyjnego poprzez zmianę stylu przywództwa opisuje jak poprawić
klimat organizacyjny poprzez zmianę stylu przywództwa w organizacji.
Krok po kroku, poradnik uczy w jaki sposób poprawić klimat organizacyjny poprzez
wprowadzenie zmian w stylu przywództwa i może stanowić narzędzie dla
pracowników, menedżerów HR oraz ekspertów w ich codziennej pracy.
Jest to poradnik do indywidualnej lektury. Na końcu każdego rozdziału znajduje się
miejsce na notatki, gdzie uczestnicy szkolenia mogą zapisywać swoje spostrzeżenia i
uwagi oraz sporządzać wszelkie konieczne notatki. Poradnik zawiera następujące
treści:
1. Klimat organizacyjny, jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa, oraz
wymiary klimatu;
2. Porady dla właścicieli /dyrektorów zarządzających i pracowników/
menedżerów w zakresie poprawy postrzegania każdego elementu klimatu
organizacyjnego;
3. Style przywództwa, ich wpływ na klimat organizacyjny oraz etapy
wprowadzania w nim zmian/poprawy;
4. Struktura organizacyjna i jej związek z klimatem organizacyjnym;
5. Związek między zasobami ludzkimi a klimatem organizacyjnym;
6. Studia przypadku i ćwiczenia służące budowaniu stylu przywództwa
przyjaznego dla klimatu organizacyjnego. Studia przypadków i ćwiczenia
stanowią materiały do samodzielnej nauki mające na celu wypracowanie
indywidualnych spostrzeżeń. To sprawia, że materiał i poradnik stanowią
skuteczne i elastyczne narzędzia, ponieważ samokształcenie nie jest
ograniczone ani miejscem ani czasem. W ten sposób uczestnicy szkolenia
mogą uczyć się we własnym tempie i dogodnym dla siebie czasie.

Strona| 23

PAKIET SZKOLENIOWY DLA TRENERÓW

4. SCENARIUSZE

STRESZCZENIE ROZDZIAŁU
CEL

W niniejszym rozdziale przedstawiono dostępne scenariusze prowadzące ekspertów przez cały
etap wdrażania planu działania, w zależności od grupy docelowej (właściciele/menedżerowie,
pracownicy lub grupy mieszane).

PLAN
DZIAŁANIA

Proces

Diagnostyka

Opracowanie planu
działania

Realizacja

Ocena i
Certyfikacja

Ponowna ocena

Scenariusze

Scenariusz 1:
Właściciele/Menedżer
owie

Scenariusz 2:
Pracownicy

Scenariusz 3:
Grupy mieszane

W niniejszym rozdziale przedstawiono trzy możliwe scenariusze, z których decydent,
przy wsparciu eksperta, będzie mógł skorzystać w zależności od grupy docelowej,
której ma dotyczyć interwencja:
 Scenariusz 1: Właściciele/Menedżerowie
 Scenariusz 2: Pracownicy
 Scenariusz 3: Grupy mieszane
Każdy scenariusz oferuje uporządkowany plan interwencji w przypadku każdego
wymiaru klimatu organizacyjnego, uwzględniający różne etapy tego procesu oraz
punkty kluczowe i materiały/narzędzia/zasoby. Scenariusze bazują na:
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SCENARIUSZ
(wg grupy docelowej)
Diagnostyka

Opracowanie planu
działania

Realizacja

Zestaw narzędzi
Efekty
nauczania
Narzędzie do
programowych: Treść,
oceny OSTESA Podejście pedagogiczne ćwiczenia, narzędzia i
zasoby

Ocena i Certyfikacja

Ponowna
ocena

Ocena szkolenia
Wymiary podlegające
ocenie

Narzędzie do
oceny OSTESA

Certyfikaty

Zgodnie z wynikami analizy (za pomocą narzędzia oceny OSTESA),
decydent/katalizator, przy wsparciu eksperta, opracuje plan działania dla grupy
docelowej, która wymaga interwencji oraz wymiarów klimatu organizacyjnego
wymagających poprawy. Możliwe jest przeprowadzenie analizy efektów nauczania i
podejścia pedagogicznego według wymiaru i grupy docelowej.
W odniesieniu do etapu realizacji, scenariusze zawierają podsumowanie treści i
różnorodnych ćwiczeń, narzędzi i zasobów dostępnych w zestawie narzędzi
programowych (również wg wymiaru i grupy docelowej).
W końcu, wskazują na proces oceny i certyfikacji, a także zalecają przeprowadzenie
ponownej oceny z z ponownym wykorzystaniem narzędzia oceny OSTESA. Dzięki
niemu możliwe jest porównanie początkowych i końcowych wyników oraz uzyskanie
bardziej precyzyjnej oceny poczynionych postępów w organizacji.
Te trzy scenariusze przedstawiono w ZAŁĄCZNIKACH 7.6 - 7.8: Menedżerowie,
Pracownicy i Grupy mieszane.

Strona| 25

PAKIET SZKOLENIOWY DLA TRENERÓW

5. PROCEDURA I NARZĘDZIA OCENY

STRESZCZENIE ROZDZIAŁU

CEL

Ta część pakietu szkoleń trenerskich ma na celu poprowadzenie ekspertów przez procedurę
oceny oraz narzędzia, które należy stosować podczas szkolenia dla trenerów, moderatorów i
konsultantów, aby przygotować innych do pracy z produktami projektu lub po wdrożeniu planu
działania w firmach. Zawiera także odniesienie do fazy ponownej oceny, którą firmy muszą
zrealizować, aby ocenić wpływ szkolenia na klimat organizacyjny.

PLAN DZIAŁANIA
Ocena

Dla ekspertów: Szkolenia dla trenerów,
moderatorów i konsultantów

Reakcja/zadowolenie

Certyfikacja

Dla firm

Wpływ (Ponowna ocena)

Nauka

Procedura oceny istnieje w dwóch wersjach: dla ekspertów i dla firm. (1) w przypadku
ekspertów, dotyczy ona szkolenia dla trenerów, moderatorów i konsultantów, a (2) w
przypadku firm, sprowadza się do momentu ponownej oceny, który można powiązać z
nową diagnostyką pozwalającą wskazać korzyści wdrożonej interwencji.
KRÓTKI OPIS
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5.1. Ocena dla ekspertów
Ten proces oceny dla ekspertów dotyczy szkolenia dla trenerów, moderatorów i
konsultantów (podrozdział 3.2.1). Ma on na celu ocenę reakcji na/zadowolenia z
odbytego szkolenia, a także efektów nauczania poprzez indywidualne ćwiczenia
symulacyjne.
Wymiary podlegające ocenie i stosowane narzędzia:
1. Reakcja/zadowolenie
Celem analizy tego wymiaru jest odpowiedź na pytanie: „Jak trenerzy odebrali
szkolenie?”.Obejmuje to ocenę treści, wykorzystanych materiałów szkoleniowych oraz
produktów projektu - narzędzia oceny OSTESA oraz zestawu narzędzi programowych.
Opinie uczestników są zbierane i analizowane w celu udoskonalenia (jeśli jest to
konieczne) treści szkoleń i materiałów dydaktycznych, oraz ukierunkowania trenerów
prowadzących szkolenia dla ekspertów.
Dla potrzeb oceny tego wymiaru, opracowano następujące narzędzia:






Kwestionariusz oceny narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego: 6 (sześć)
pytań ocenianych albo wg skali Likerta albo będących pytaniami otwartymi.
Kwestionariusz służy ocenie poziomu zadowolenia z narzędzia do oceny
OSTESA. Patrz: ZAŁĄCZNIK 7.1.
Kwestionariusz oceny szkolenia dla trenerów, moderatorów i
konsultantówKwestionariusz składa się z listy pytań oceniających (łącznie 13
pytań typu ‘tak/nie’) oraz 8 pytań dodatkowych (skala Likerta, ‘tak/nie’,
pytania otwarte). Patrz: ZAŁĄCZNIK 7.2.
Kwestionariusz oceny zestawu narzędzi programowych: zawierający łącznie
10 (dziesięć) pytań ocenianych albo wg skali Likerta albo będących pytaniami
otwartymi.Patrz: ZAŁĄCZNIK 7.3.

2. Uczenie się
Celem analizy tego wymiaru jest odpowiedź na pytanie: „ Czy szkolenie przyczyniło się do
pogłębienia wiedzy na temat klimatu organizacyjnego i jego wymiarów oraz poprawienia
umiejętności rozumienia sposobów podejmowania interwencji w organizacji?”.Obejmuje
to zrozumienie wpływu klimatu organizacyjnego na motywację i zadowolenie
pracowników, ale także poprawienie zdolności oceny klimatu organizacyjnego i
prowadzenia interwencji ukierunkowanych na poprawę wymiarów klimatu
organizacyjnego w firmie.
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Aby ocenić ten wymiar, na zakończenie szkolenia dla trenerów, moderatorów i
konsultantów odbywa się indywidualna sesja symulacyjna, w ramach której eksperci
muszą opracować i przeprowadzić interwencję w firmie, koncentrując się na poprawie
wymiarów klimatu organizacyjnego w prezentowanej fikcyjnej firmie.
5.2. Ocena dla firm
Chociaż firmy nie muszą przechodzić formalnego procesu oceny po wdrożeniu interwencji
dotyczącej klimatu organizacyjnego, aby otrzymać certyfikat przeprowadzona zostanie
ocena wpływu, dzięki której możliwe będzie oszacowanie zmian organizacyjnych, które
nastąpiły po interwencji objętej szkoleniem OSTESA.
Wymiar podlegający ocenie i stosowane narzędzie:
Wpływ
Celem analizy tego wymiaru jest odpowiedź na pytanie: „Czy szkolenie zaowocowało
zmianami organizacyjnymi?”. W ramach tej oceny podejmowana jest próba przyjrzenia
się wynikom działalności /zmianom organizacyjnym, które pojawiły się w efekcie
szkolenia.
Taką ocenę należy przeprowadzić z zastosowaniem oceny poszkoleniowej(ponowna
ocena). Może ona mieć miejsce po trzech miesiącach, powielając pierwotną diagnostykę
za pomocą narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego OSTESA. Dzięki tej ocenie
organizacja będzie mogła porównać początkowe i obecne wyniki i stwierdzić, czy nastąpiła
poprawa klimatu organizacyjnego.
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6. WYMAGANIA I KRYTERIA CERTYFIKACYJNE

STRESZCZENIE ROZDZIAŁU

CEL

Rozdział szósty ma na celu przedstawienie podstawowych informacji i wzorów certyfikatów dla
firm, które wzięły udział w procesie poprawy klimatu organizacyjnego, a także certyfikatów dla
trenerów, moderatorów i konsultantów, którzy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu poprawy
klimatu organizacyjnego.

PLAN DZIAŁANIA
Ocena

Certyfikacja

Dla trenerów, moderatorów i
konsultantów

Ponowna ocena

Dla firm

Kryteria

Kryteria

Certyfikacja

Certyfikacja

Etap certyfikacji ma na celu formalne stwierdzenie, że osoby (trenerzy, moderatorzy i
konsultanci) i organizacje z powodzeniem zrealizowały dedykowany program szkoleniowy.
CEL
6.1. Certyfikaty dla trenerów, moderatorów i konsultantów
Certyfikaty dla trenerów, moderatorów i konsultantów stwierdzają, że ukończyli oni 40godzinne szkolenie z zakresu procesu poprawy klimatu organizacyjnego i posiadają
kwalifikacje do współpracy z firmami w tym obszarze.

Kryteria podlegające certyfikacji
Certyfikacja obejmuje analizę trzech aspektów: (1) stopień uczestnictwa, (2) aktywny
udział i zaangażowanie w trakcie szkolenia oraz (3) wyniki z ćwiczeń praktycznych
opartych na scenariuszach i symulacji. Pierwszy aspekt dotyczy obecności trenerów,
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moderatorów i konsultantów na zajęciach, które przygotowują ich do udzielania wsparcia
firmom w poprawie klimatu organizacyjnego, poprzez porównanie liczby zaliczonych
modułów z ogólną oczekiwaną liczbą. Drugi aspekt będzie oceniany na podstawie
obserwowanego aktywnego uczestnictwa i zaangażowania uczestników (trenerów,
moderatorów i konsultantów uczestniczących w szkoleniu) w całym programie
szkoleniowym, z wykorzystaniem skali oceny uczestnictwa i zaangażowania, zgodnie z
poniższą tabelą:

Skala oceny uczestnictwa i zaangażowania
1

2

3

4

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

Uczestnik nigdy nie
angażuje się w zajęcia
poprzez
przedstawianie
pomysłów
i
zadawanie pytań.

Uczestnik
rzadko
angażuje się w zajęcia
poprzez
przedstawianie
pomysłów
i
zadawanie pytań.

Uczestnik angażuje
się w zajęcia poprzez
przedstawianie
pomysłów
i
zadawanie pytań.

Uczestnik aktywnie
angażuje się w zajęcia
poprzez
przedstawianie
pomysłów
i
zadawanie pytań.

Udział procentowy każdego z trzech aspektów oceny końcowej trenerów, moderatorów i
konsultantów przedstawia się następująco:




Wskaźnik obecności: 10%
Aktywny udział: 20%
Wyniki w ćwiczeniach praktycznych: 70%

Uczestnicy szkolenia z zakresu poprawy klimatu organizacyjnego otrzymują certyfikat, jeśli
wynik oceny przekracza 50%.
Wzór certyfikatu
Certyfikat powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK 7.4.

6.2 Certyfikacja dla firm
Certyfikaty dla firm stwierdzają, że firma uczestniczyła w procesie poprawy klimatu
organizacyjnego w ramach projektu OSTESA w zakresie określonych wymiarów.
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Kryteria podlegające certyfikacji
Wszystkie firmy uczestniczące w procesie poprawy klimatu organizacyjnego otrzymają
certyfikat dla każdego z wymiarów klimatu organizacyjnego, w proces poprawy którego
świadomie się zaangażowały.
Na przykład: jeśli zostanie postawiona diagnoza, że firma musi poprawić spójność i
komunikację i zostanie opracowany i zrealizowany program szkoleniowy w tym zakresie,
wówczas firma ta powinna otrzymać dwa certyfikaty: jeden stwierdzający, że firma
uczestniczyła w procesie poprawy klimatu organizacyjnego w aspekcie spójności i drugi
taki sam dla wymiarukomunikacji.
Zaangażowanie firm jest postrzegane jako ich uczestnictwo w fazie oceny potrzeb (choć
faza ta nie jest obowiązkowa, ponieważ niektóre firmy posiadają już wewnętrzne
narzędzia/procedury do oceny ich potrzeb) oraz poprzez zaprojektowanie dedykowanego
programu szkoleniowego dostosowanego do potrzeb firmy i uczestnictwo w nim (faza
obowiązkowa podlegająca certyfikacji).
Zaraz po zakończeniu realizacji programu, trenerzy, moderatorzy lub konsultanci
udzielający wsparcia firmom muszą dostarczyć odnośne certyfikaty osobie
odpowiedzialnej za proces poprawy klimatu organizacyjnego w firmie. Trenerzy,
moderatorzy i konsultanci muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje poświadczone
odpowiednimi dokumentami, upoważniające ich do podpisania certyfikatów i opatrzenia
ich pieczęciami lub do reprezentowania certyfikowanej jednostki szkoleniowej/ośrodka
szkoleniowego.

Wzór certyfikatu
Certyfikat powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK 7.5.
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7. ZAŁĄCZNIKI
7.1. Dla ekspertów - Kwestionariusz oceny narzędzia do oceny klimatu
organizacyjnego
INSTRUKCJE
A. Dla każdego z poniższych pytań zakreśl wybraną odpowiedź wg następującej 5stopniowej skali:
1 - najsłabsze, niezadowalające wrażenie
3 - Odpowiednie wrażenie
5 - Najwyższe, bardzo dobre wrażenie

1) Jak oceniłbyś ogólnie narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego?
1

2

3

4

5

4

5

4

5

2) Jak oceniłbyś narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego:
2.1) pod względem formatu i układu?
1

2

3

2.2) pod względem zawartości merytorycznej?
1

2

3

2.3) pod względem metodologii i głównych cech (test kolorów i ujednolicona metoda
oceny)?
1

2

3

4

5

3

4

5

2.4) pod względem przydatności?
1

2
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2.5) pod względem wyglądu (grafika)?
1

2

3

4

5

B. Odpowiedz na poniższe pytania otwarte.
1) Czy uważasz, że narzędzie i jego platforma są łatwe w użytkowaniu i dostarczaniu do
końcowych użytkowników?

2) Czy uważasz, że instrukcja obsługi narzędzia jest kompletna i właściwa? Czy jakieś
elementy należy poprawić lub dodać do instrukcji?

3) Jakie elementy metodologii narzędzia oceny są najbardziej i najmniej wartościowe?

4) Czy masz jakieś inne uwagi dotyczące narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego?
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7.2. Dla ekspertów - Kwestionariusz oceny szkolenia dla trenerów,
moderatorów i konsultantów
A. Odpowiedz na poniższe pytania udzielając odpowiedzi tak/nie.
KRYTERIA

TAK

NIE

Kolejne etapy są przedstawione w formie prostych i właściwych
instrukcji.
Treści są dostosowane do poziomu zaawansowania uczestników i są
dobrze zorganizowane.
Treść szkolenia podnosi kompetencje przyczyniające się do sukcesu
firmy.
Ćwiczenia stanowią część kursu, aby pomóc w przekazaniu
umiejętności.

1.
2.
3.
4.
5.

1/3 czasu poświęcona jest przekazaniu treści/części teoretycznej.
2/3 czasu poświęcone są zastosowaniu (tj. praktyce) treści i
przekazywaniu informacji zwrotnej.
Materiały szkoleniowe i ćwiczenia zostały zaprojektowane tak, aby
stanowić wsparcie w pracy.

6.
7.
8.

Ćwiczenia symulują zadania opisane w modułach.

9.

Na trudne zadania przeznaczona jest odpowiednia ilość czasu.

10.
11.

Szkolenie zostało zatwierdzone przez ekspertów technicznych i
użytkowników końcowych.
Trenerzy/prowadzący posiadają kompetencje do moderowania sesją
szkoleniową.

12.

Czas trwania szkolenia jest wystarczający, aby pogłębić wiedzę.

13.

Oceniono skuteczność szkolenia.

B. Zaznacz wybraną odpowiedź znakiem X wg 5-stopniowej skali:
1 – Bardzo niezadowolony | 2 - Niezadowolony | 3 – Obojętny| 4 – Zadowolony | 5 –
Bardzo zadowolony
1) Jak oceniłbyś ogólnie to szkolenie?
1

2

3

4

5
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2) Jak oceniasz poniższe elementy szkolenia?
1

2

3

4

5

Materiały szkoleniowe
Metody szkoleniowe
Struktura warsztatów i cele
Ćwiczenia w ramach szkolenia
Wiarygodność ekspertów
Rezultaty szkolenia
Łatwość rejestracji
Miejsce szkolenia

C) Odpowiedz na poniższe pytania.
1) Z jakich powodów uczestniczyłeś w tym szkoleniu?

2) Czy szkolenie było dobrze zorganizowane, a trener (-rzy) wystarczająco kompetentni?

3) Czy uważasz, że to szkolenie dostarczy Ci właściwych informacji i wiedzę do pracy z
produktami projektu?
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4) Czy w Twojej opinii są jakieś elementy metodologii szkolenia, które należy poprawić
lub dodać?

5) Czy poleciłbyś to szkolenie innym?
 Tak

 Nie

6) Czy masz inne uwagi dotyczące szkolenia?
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7.3. Dla ekspertów - Kwestionariusz oceny zestawu narzędzi programowych
INSTRUKCJE
A. Zakreśl wybraną odpowiedź wg 5-stopniowej skali:
1 - najsłabsze, niezadowalające wrażenie
3 - Odpowiednie wrażenie
5 - Najwyższe, bardzo dobre wrażenie

1) Jak oceniasz ogólnie programy szkoleniowe?
1

2

3

4

5

2) Jak oceniasz programy szkoleniowe pod kątem zawartości?
1

2

3

4

5

3) Jak oceniasz programy szkoleniowe pod kątem metod nauczania?
1

2

3

4

5

4) Jak oceniasz programy szkoleniowe pod kątem materiałów szkoleniowych?
1

2

3

4

5

B) Oceń każdy moduł wg skali od 1 (niezadowalający) do 5 (bardzo dobry) w odniesieniu
do wskazanych wymiarów.
Jasność
informacji

Kompletność
informacji

Przydatność
informacji

Przydatność
ćwiczeń
praktycznych

Ogólny
wynik

Komunikacja
Nagradzanie
Uznanie
Spójność
Wsparcie
Przejrzystość
Zaufanie
Przywództwo
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Sprawiedliwość
Efektywność
Troska o
pracownika

B. Odpowiedz na poniższe pytania otwarte.
1) Czy uważasz, że podział narzędzi szkoleniowych wg wymiarów i grup docelowych jest
skuteczny? Czy zestaw narzędzi programowych dostarcza użytkownikom końcowym
wszelką niezbędną wiedzę na potrzeby ich pracy lub przyszłej działalności?

2) Czy w Twojej opinii są jakieś elementy programów szkoleniowych, które należy
poprawić lub dodać?

3) Jakie aspekty modułów szkoleniowych były dla Ciebie najmniej użyteczne?

4) Jakie aspekty modułów szkoleniowych były dla Ciebie bardziej użyteczne?
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5) Czy masz inne uwagi dotyczące modułów szkoleniowych?

7.4. Wzór certyfikatu dla ekspertów
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CERTYFIKAT
Niniejszym, zaświadcza się, że
Pan/Pani___________________________________
Uczestniczył/ła w szkoleniu w ramach programu OSTESA EU, które miało miejsce
w dn. ______________
i posiada kwalifikacje trenera OSTESA EU w kategorii
______________________________
_______________
Podpis trenera
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7.5. Wzór certyfikatu dla firm

CERTYFIKAT

Niniejszym, zaświadcza się, że firma/organizacja
___________________________________
uczestniczyła w procesie poprawy klimatu organizacyjnego w ramach programu OSTESA
EU, prowadzącego do poprawy klimatu w aspekcie
______________
i otrzymuje certyfikat w kategorii
______________________________
_______________
Podpis trenera
Miejscowość i data: _________________________________________
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7.6.

Scenariusz 1 - Właściciele/Menadżerowie
SCENARIUSZ 1:
Właściciele/Menedżerowie

Diagnostyka

Narzędzie oceny

Opracowanie planu działania

Realizacja

Ocena i Certyfikacja

Grupa docelowa

Zestaw narzędzi
szkoleniowych (Treść,
ćwiczenia, narzędzia i zasoby)

Ocena szkolenia

Efekty nauczania
Podejście pedagogiczne
Efekty nauczania:

1. Komunikacja

 Lepsze
zrozumienie
strategii komunikacyjnych
jako kluczowego czynnika
poprawy
klimatu
organizacyjnego.
 Poznanie
możliwych
stylów komunikacyjnych,
które
można
z
powodzeniem zastosować

Certyfikaty

Ponowna ocena

Narzędzie oceny

Poradnik
Treść:
– Definicja komunikacji
– Rodzaje
komunikacji
organizacyjnej
– Swobodna
wymiana
informacji w przekroju
całej organizacji
– Indywidualny
poziom
komunikacji
– Związek
pomiędzy

Wymiary podlegające ocenie i
stosowane narzędzia:
– Wpływ:
(1)
Ponowna
ocena
z
wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego
OSTESA
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w organizacji.
komunikacją
a
 Zrozumienie
wpływu
pozytywnym
klimatem
różnych
strategii
organizacyjnym
komunikacyjnych
na Aktywności:
klimat organizacyjny.
– Wyzwania komunikacyjne
Podejście pedagogiczne:
w
zglobalizowanym
– Model
UE
80:20
świecie
(zajęciom praktycznym
– Komunikacja, organizacja i
poświęcono 80% całego
złożoność
programu, zaś teorii 20%
– Laboratorium „Niewidomi
czasu);
projektanci”
– Ścieżka obejmuje 3 sesje
– Studium
przypadku
(zajęcia w grupie) po pół
„Findus
Italia”
–
dnia, rozłożone na okres
komunikacja
w
1 miesiąca.
działaniach w obszarze
fuzji i przejęć
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
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Efekty nauczania:

2. Nagradzanie

 Zrozumienie znaczenia
motywacji;
 Uświadomienie
sobie
związku
między
motywacją a wynikami;
 Zrozumienie, że człowiek
ma
potrzeby,
które
muszą być zaspokajane
w określonej kolejności;
 Zdobycie
wiedzy
o
kluczowych elementach
zarządzania
wynagrodzeniami;
 Zrozumienie
strategii
wynagradzania;
 Analiza
systemu
wynagrodzeń we własnej
firmie i identyfikacja
możliwych
sposobów
jego udoskonalenia.
Podejście pedagogiczne:

Treść:
–
–
–
–
–

Motywacja;
Piramida
potrzeb
Maslowa;
Teoria Herzberga;
System wynagrodzeń w
firmach;
Wynagrodzenia w naszej
firmie;

Wymiary podlegające ocenie i
stosowane narzędzia:
– Wpływ:
(1)
Ponowna
ocena
z
wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego
OSTESA

Aktywności:
a) Motywacja
b) Wynagrodzenia
c) System wynagrodzeń w
naszej firmie
d) Studium przypadku
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym

Strona| 44

2. Nagradzanie

PAKIET SZKOLENIOWY DLA TRENERÓW

poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Szkolenie realizowane w
ramach zajęć w grupach,
zakładany czas trwania
to 1 dzień.
Efekty nauczania:

3. Uznanie

Treść:

Wymiary podlegające ocenie i
i stosowane narzędzia:
– Wpływ:
i (1)
Ponowna
ocena
z

 Umiejętność
– Informacja zwrotna
przekazywania
krytyka
skutecznej
informacji
– Metoda
KANAPKI
zwrotnej;
TERMOMETRU
wykorzystaniem narzędzia do
 Posiadanie narzędzi do
– Konstruktywna krytyka
oceny klimatu organizacyjnego
przekazywania informacji
– Zasady
udzielania OSTESA
zwrotnej;
skutecznej pochwały
 Znajomość
metod
– Asertywne
przekazywania
komplementowanie
konstruktywnej krytyki;
– Ocena wyników
 Znajomość
zasad
– Jak zwiększyć poczucie
udzielania
skutecznej
własnej wartości
pochwały;
Aktywności:
 Umiejętność
a) Informacja zwrotna i
przeprowadzenia oceny
krytyka
pracownika jako przejaw
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skutecznego
stylu
b) Zasady
udzielania
kierowania;
skutecznej pochwały
 Posiadanie
planu
c) Ocena wyników
działania
na
rzecz
d) Jak zwiększyć poczucie
zwiększenia
poczucia
własnej wartości
własnej wartości.
Narzędzia i zasoby:
Podejście pedagogiczne:
Zestaw slajdów (prezentacja
– Model
UE
80:20 ppt) zawierający treści/teorię,
(zajęciom praktycznym ćwiczenia i studia przypadków
potrzeby
sesji
poświęcono 80% całego na
programu, zaś teorii 20% szkoleniowych
czasu);
– Ścieżka obejmuje 3 sesje
(zajęcia
w
grupie)
trwające łącznie 1,5 dnia.
Efekty nauczania:

4. Spójność

 Budowanie pozytywnych
relacji
między
pracownikami,
niezależnie
od
hierarchicznej struktury
firmy
 Budowanie
strategii

Treść:
–

–

Wymiary podlegające ocenie i
Wprowadzenie: definicja stosowane narzędzia:
spójności, jej znaczenie
– Wpływ:
we
współczesnym (1)
Ponowna
ocena
z
miejscu pracy;
wykorzystaniem narzędzia do
Elementy kluczowe dla oceny klimatu organizacyjnego
zbudowania
spójnego OSTESA
zespołu;
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mających
na
celu
wspieranie pracowników
w byciu świadomym
swoich
funkcji
i
stawianych oczekiwań.
 Wspieranie
swojego
zespołu
podczas
wykonywania zadań i
prowadzenie
w
niepewnych sytuacjach
Podejście pedagogiczne:

–
–
–

–

Pozostałe dobre praktyki
sprzyjające spójności;
5
faz
budowania
spójnego zespołu;
Spójność: jej wpływ na
klimat organizacyjny w
MŚP;
Rozumienie spójności z
punktu
widzenia
menedżera oraz metod
wspierania
spójności
zespołów w organizacji;

– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym Aktywności:
poświęcono 80% całego
a) Film - spójność grupy
programu, zaś teorii 20%
b) Aktywność integracyjna:
czasu);
Powiedz
coś
– Ścieżka obejmuje 2 sesje
pozytywnego!
(zajęcia
w
grupie)
c) Popychanie i przyciąganie
trwające łącznie 5,5
(rozwiązywanie
godziny, z możliwością
konfliktu)
rozłożenia ich w okresie d) Studium przypadku 1 miesiąca.
niebotyczny sukces dzięki
pracy
zespołowej:
przypadek
General
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Electric

5. Wsparcie

Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
Efekty nauczania:
Treść:
Wymiary podlegające ocenie i
 Zrozumienie stopnia, w
– Wsparcie
pionowe: stosowane narzędzia:
jakim
zachowania
Postrzegane
wsparcie
– Wpływ:
wspierające/oskarżające
organizacyjne
(1)
Ponowna
ocena
z
wpływają na działalność
– Wsparcie
poziome: wykorzystaniem narzędzia do
organizacji;
wsparcie
wśród oceny klimatu organizacyjnego
 Umiejętność budowania
współpracowników
OSTESA
i pielęgnowania wsparcia Aktywności:
(i redukcji gier oskarżeń)
a) Czy
jesteś
typem
w swojej organizacji,
szukającym
winnych?
 Wzmacnianie poczucia
Okrągły stół
zbiorowego wysiłku;
b) Budowa
mostu
 Przekazanie idei, że
dynamika grupy
pracownikom powinno
c) Refleksje w grupie
zezwalać się na uczenie
d) Studium
przypadku:
się na własnych błędach;
Organizacja
 Tworzenie
otwartego
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klimatu opartego na
wzajemnym wsparciu.

pozarządowa „Healthy
Families”
poprawia
klimat pracy

Podejście pedagogiczne:
– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym
poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Ścieżka obejmuje 2 sesje
(po
pół
dnia)
realizowane w czasie nie
dłuższym niż 1 miesiąc;
– Metoda
zintegrowana
blended
learning
z
materiałami
i
ćwiczeniami do nauki
tradycyjnej face-to-face i
zdalnej online.
Efekty nauczania:
6. Przejrzystość

 Lepsze
zrozumienie
przejrzystości celów jako
wymiaru
klimatu
organizacyjnego;

Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

Treść:
–

Wymiary podlegające ocenie i
Wprowadzenie: Definicja stosowane narzędzia:
klimatu organizacyjnego
– Wpływ:
oraz
znaczenie (1)
Ponowna
ocena
z
przejrzystości dla klimatu wykorzystaniem narzędzia do
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 Definiowanie
celów
organizacyjnego.
oceny klimatu organizacyjnego
organizacyjnych;
– Misja, wizja i wartości OSTESA
 Ustalanie
jasnych
organizacji:
oczekiwań i celów dla – Przejrzystość w określaniu
pracowników.
celów organizacji
 Skuteczne
ustalanie – Ustalanie
celów
dla
celów organizacyjnych;
pracowników:
 Skuteczne
– Zasady
przejrzystego
przekazywanie
podziału zadań pomiędzy
oczekiwań
i
celów
pracowników
oraz
organizacyjnych
komunikacja oczekiwań w
pracownikom;
odniesieniu do celów
 Skuteczne delegowanie
organizacji
zadań pracownikom;
Aktywności:
 Świadomość znaczenia i
a) Przywództwo
i
przejrzystości celów jako
przejrzystość
wymiaru
klimatu
b) Misja, wizja i wartości
organizacyjnego;
organizacji
 Wzmocnienie podejścia
c) Po
pierwsze:
jasno
zarządczego w ustalaniu
określone cele
jasnych oczekiwań i
d) BE SMART – czyli
celów dla pracowników.
prawidłowe
Podejście pedagogiczne:
definiowanie celów
– Model
UE
80:20
e) Studium przypadku: Sam
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(zajęciom praktycznym
poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Metoda zintegrowana: 6
godzin nauki tradycyjnej
(zajęcia w grupie) + 2
godziny
nauki
zdalnej/indywidualnej.
Efekty nauczania:

7. Zaufanie

na pokładzie
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

Treść:

 Zrozumienie stopnia, w
– Zaufanie w organizacjach
jakim zaufanie wpływa
– Zaufanie wśród osób na
na
działalność
tym samym szczeblu i
organizacji;
współpracowników
 Budowanie
i Aktywności:
pielęgnowanie zaufania
a) Jak zbudować zaufanie w
(oraz
zmniejszanie
swojej
organizacji
nieufności) w swojej
okrągły stół
organizacji.
b) Dylemat więźniów
Podejście pedagogiczne:
c) Skuteczna
firma
– Model
UE
80:20
dynamika grupy
(zajęciom praktycznym
d) Budowanie
nieufności
poświęcono 80% całego
pracowników:
studium

Wymiary podlegające ocenie i
stosowane narzędzia:
– Wpływ:
(1)
Ponowna
ocena
z
wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego
OSTESA
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programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Ścieżka obejmuje 2 sesje
(po
pół
dnia)
realizowane w czasie nie
dłuższym niż 1 miesiąc;
– Metoda
zintegrowana
blended
learning
z
materiałami
i
ćwiczeniami do nauki
tradycyjnej face-to-face i
zdalnej online.
Efekty nauczania:

8. Przywództwo

 Zrozumienie,
jak
prowadzić
analizę
problemu
i
proces
decyzyjny;
 Poznanie
skutecznych
metod komunikacji z
pracownikami,
metod
doskonalenia
i
wzmacniania
ich
umiejętności słuchania
oraz metod okazywania

przypadku HP z lat 19952010
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

Treść:
– Wprowadzenie: definicja
umiejętności
przywódczych,
ich
znaczenie
we
współczesnym
miejscu
pracy
– Style przywództwa oraz
teorie
skutecznego
przywództwa;
– Rola Lidera/Menedżera
jako
autorytetu,

Wymiary podlegające ocenie i
stosowane narzędzia:
– Wpływ:
(1)
Ponowna
ocena
z
wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego
OSTESA
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uznania dla sukcesu
zespołu;
 Zrozumienie,
jak
przywództwo
może
pozytywnie wpływać na
klimat organizacyjny i
wydajność.
Podejście pedagogiczne:
–

–

negocjatora
oraz
zarządzającego
konfliktami;
– Związek
pomiędzy
przywództwem
a
pozytywnym
klimatem
organizacyjnym.
Aktywności:

Model
UE
80:20
a) Film - Jak zarządzać
(zajęciom praktycznym
ludźmi i być lepszym
poświęcono 80% całego
liderem
programu, zaś teorii 20%
b) Style
przywództwa
czasu);
kwestionariusz
Ścieżka obejmuje 2 sesje
c) Wykres cech lidera
(zajęcia
w
grupie)
d) Dylemat etyczny
trwające
łącznie
7
e) Studium przypadku godzin, z możliwością
podjęcie wyzwania Pepsi:
rozłożenia ich w okresie
Przypadek Indry Nooyi
1 miesiąca.
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
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Efekty nauczania:

9. Sprawiedliwość

Treść:

Wymiary podlegające ocenie i
jako stosowane narzędzia:
klimatu
– Wpływ:

 Zrozumienie znaczenia
– Sprawiedliwość
sprawiedliwości
jako
wymiar
wymiaru
klimatu
organizacyjnego;
organizacyjnego;
– Sprawiedliwość
w
 Zasady sprawiedliwego
obowiązkach
kadry
podejmowania decyzji;
zarządzającej/pracownikó
 Podejmowanie
w;
sprawiedliwych decyzji w
– Diagnoza
stylu
organizacji;
decyzyjnego;
 Umiejętność
– Koncepcje
procesu
analizowania sytuacji i
decyzyjnego;
wyboru
właściwego
– Zaangażowanie
rozwiązania;
pracownika w proces
 Umiejętność stosowania
decyzyjny;
różnych
procesów
– Błędy w podejmowaniu
decyzyjnych i strategii
decyzji;
planowania;
– Emocje i sprawiedliwe
 Zdolność komunikowania
podejmowanie decyzji;
decyzji pracownikom;
– Przekazywanie
decyzji
 Świadomość znaczenia
pracownikom.
sprawiedliwości
jako Aktywności:
wymiaru
klimatu
a) Sprawiedliwość w naszej
organizacyjnego;
firmie

(1)
Ponowna
ocena
z
wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego
OSTESA
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 Wzmocnienie podejścia
zarządczego
wzmacniającego
poczucie sprawiedliwości
wśród pracowników w
procesie podejmowania
decyzji.
Podejście pedagogiczne:
– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym
poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– 8 godzin lekcyjnych w
ciągu 1 dnia: 6 godzin
zajęć w grupie (nauka
tradycyjna) i 2 godziny
nauki
zdalnej/indywidualnej.
Efekty nauczania:
10. Efektywność

 Stworzenie
listy
własnych motywatorów
jako
klucza
do

b) Test:
Mój
styl
podejmowania decyzji
c) Techniki podejmowania
decyzji
d) Grupowe vs indywidualne
podejmowanie decyzji
e) Studium przypadku: Tak
to powinno wyglądać
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

Treść:

Wymiary podlegające ocenie i
stosowane narzędzia:

– Motywacja
– Przeszkody dla wydajności
– Wpływ:
i stres
(1)
Ponowna
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wydajności;
Wskazówki, jak radzić
sobie ze stresem;
Świadomość własnych
mocnych i słabych stron
oraz sposobu korzystania
z nich w codziennych
sytuacjach w pracy;
Umiejętność
skutecznego
ustalania
celów i priorytetów;
Umiejętność stosowania
zasad
zarządzania
czasem w zarządzaniu
własnym czasem;
Posiadanie
szczegółowego
planu
osobistego
+
konkretnych
działań
zmierzających
do
osobistego rozwoju.

– Samozarządzanie
– Zarządzanie czasem
– Plan rozwoju osobistego

wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego
OSTESA

Aktywności:
a) Motywacja
Ludzie
sukcesu, których znam
b) Co mnie motywuje
c) Przeszkody dla wydajności
i stres
d) Samozarządzanie
e) Zarządzanie czasem
f) Plan rozwoju osobistego
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

Podejście pedagogiczne:
– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym
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poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Zakładany czas trwania
całej ścieżki szkoleniowej
to 1,5 dnia w ramach
zajęć w grupie.
Efekty nauczania:

11. Troska o pracownika

– Dostarczenie
wiedzy
praktycznej
i
teoretycznej dotyczącej
znaczenia i ewolucji
polityk
w
obszarze
dobrostanu
organizacyjnego,
ze
szczególnym
uwzględnieniem kwestii
odchodzenia
od
tradycyjnych
paradygmatów
dotyczących
dobrostanów w obliczu
współczesnych wyzwań,
takich jak wzrost długu
publicznego;
– Zapoznanie z szeroką

Treść:
–

–

–

–

Wymiary podlegające ocenie i
Definicja
poczucia stosowane narzędzia:
dobrostanu
– Wpływ:
organizacyjnego
w
(1)
Ponowna
ocena
z
literaturze;
Polityki
dotyczące wykorzystaniem narzędzia do
dobrostanu pracowników oceny klimatu organizacyjnego
w
społeczeństwach OSTESA
11. Troska o
uprzemysłowionych:
elastyczna koncepcja;
pracownika
Główne wyzwania mające
wpływ
na
ewolucję
koncepcji dobrostanu: od
dobrostanu
ogólnospołecznego
po
wewnątrzfirmowy;
Stres
jako
kluczowy
aspekt w definiowaniu
polityk
w
obszarze
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gamą teorii i studiów
dobrostanu;
przypadku wskazujących
– Instrumenty i narzędzia
na
ścisły
związek
szkoleniowe na rzecz
pomiędzy
właściwymi
poprawy
poczucia
politykami w obszarze
dobrostanu w miejscu
dobrostanu
a
pracy.
pozytywnym klimatem Aktywności:
organizacyjnym,
opiekuńczy,
przekładającym się m.in. a) Kapitalizm
na
zwiększenie
państwo opiekuńcze i
możliwości biznesowych
przyszłe trendy
firmy.
b) Studium
przypadku
– Przedstawienie
„Findus Italia”: Jak znaleźć
praktycznych
i
równowagę
pomiędzy
inspirujących
metod
priorytetami dotyczącymi
działania
na
rzecz
dobrostanu i dobrego
działalności
firmy
i
samopoczucia w miejscu
dobrostanu
pracy.
c) Samoocena dobrostanu w
miejscu pracy
Podejście pedagogiczne:
d) Laboratorium artystyczne
– Model
UE
80:20
Narzędzia i zasoby:
(zajęciom praktycznym
Zestaw slajdów (prezentacja
poświęcono 80% całego
ppt) zawierający treści/teorię,
programu, zaś teorii 20%
ćwiczenia i studia przypadków
czasu);
na
potrzeby
sesji
– Ścieżka obejmuje 3 sesje
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(zajęcia w grupie) po pół szkoleniowych
dnia (łącznie 1,5 dnia),
rozłożone na okres 1
miesiąca.
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7.7.

Scenariusz 2 - Pracownicy
SCENARIUSZ 2:
Pracownicy

Diagnostyka

Narzędzie oceny

Opracowanie planu działania

Realizacja

Ocena i Certyfikacja

Grupa docelowa

Zestaw narzędzi
szkoleniowych (Treść,
ćwiczenia, narzędzia i zasoby)

Ocena szkolenia

Efekty nauczania
Podejście pedagogiczne:
Efekty nauczania:

1. Komunikacja

Certyfikaty

Ponowna ocena

Narzędzie oceny

Poradnik
Treść:

– Definicja komunikacji
 Lepsze
zrozumienie
– Rodzaje
komunikacji
strategii
organizacyjnej
komunikacyjnych
jako
– Indywidualny
poziom
kluczowego
czynnika
komunikacji
poprawy
klimatu
– Związek
pomiędzy
organizacyjnego,
komunikacją
a
zarówno w wymiarze
pozytywnym
klimatem
pionowym
jak
i
organizacyjnym
poziomym;
 Poznanie
możliwych Aktywności:
stylów komunikacyjnych,
a) Wyzwania komunikacyjne

Wymiary podlegające ocenie i
stosowane narzędzia:
– Wpływ:
(1)
Ponowna
ocena
z
wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego 1. Komunikacja
OSTESA
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które
można
z
powodzeniem
zastosować na potrzeby
usprawnienia
zarządzania relacjami ze
szczeblami
kierowniczymi
organizacji oraz relacjami
pomiędzy
współpracownikami na
tym samym poziomie
(peer-to-peer).
 Nauczenie się, w jaki
sposób wykorzystywać
strategie komunikacyjne
w
celu
poprawy
osobistego
i
zawodowego poczucia
dobrostanu w miejscu
pracy;
 Poznanie różnych stylów
komunikacji,
zrozumienie ich wpływu
oraz zdobycie wiedzy na
temat ich możliwych

w
zglobalizowanym
świecie
b) Komunikacja, organizacja i
złożoność
c) Laboratorium „Niewidomi
projektanci”
d) Studium
przypadku
„Findus
Italia”
–
komunikacja
w
działaniach w obszarze
fuzji i przejęć
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
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zastosowań w różnych
kontekstach.
Podejście pedagogiczne:
–

–

Model
UE
80:20
(zajęciom
praktycznym
poświęcono
80%
całego programu, zaś
teorii 20% czasu);
Ścieżka obejmuje 3
sesje
(zajęcia
w
grupie) po pół dnia,
rozłożone na okres 1
miesiąca.

Efekty nauczania:

2. Nagradzanie

 Zrozumienie znaczenia
motywacji;
 Uświadomienie sobie
związku
między
motywacją a wynikami;
 Zrozumienie,
że
człowiek ma potrzeby,
które
muszą
być

Treść:
– Motywacja
– Piramida
potrzeb
Maslowa
– Teoria Herzberga
– Wynagrodzenia
– System wynagrodzeń w
firmach
– Wynagrodzenia w naszej

Wymiary podlegające ocenie i
stosowane narzędzia:
– Wpływ:
(1)
Ponowna
ocena
z 2. Nagradzanie
wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego
OSTESA
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zaspokajane
w
określonej kolejności;
 Zdobycie wiedzy o
kluczowych elementach
zarządzania
wynagrodzeniami;
 Zrozumienie strategii
wynagradzania;
 Analiza
systemu
wynagrodzeń
we
własnej
firmie
i
identyfikacja możliwych
sposobów
jego
udoskonalenia.
Podejście pedagogiczne:
–

–

firmie
Aktywności:
a) Motywacja
b) Wynagrodzenia
c) System wynagrodzeń
w naszej firmie
d) Studium przypadku
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym
poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii
20% czasu);
Ścieżka obejmuje 3
sesje (zajęcia w grupie)
trwające łącznie 1
dzień.
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Efekty nauczania:

3. Uznanie

Treść:

Wymiary podlegające ocenie i
i stosowane narzędzia:
– Wpływ:
i (1)
Ponowna
ocena
z

 Umiejętność
– Informacja zwrotna
przekazywania
krytyka
skutecznej
informacji
– Metoda
KANAPKI
zwrotnej;
TERMOMETRU
wykorzystaniem narzędzia do
 Posiadanie narzędzi do
– Konstruktywna krytyka
oceny klimatu organizacyjnego
przekazywania informacji
– Zasady
udzielania OSTESA
zwrotnej;
skutecznej pochwały
 Znajomość
metod
– Asertywne
przekazywania
komplementowanie
konstruktywnej krytyki;
– Jak zwiększyć poczucie
 Znajomość
zasad
własnej wartości
3. Uznanie
udzielania
skutecznej
pochwały;
Aktywności:
 Posiadanie
planu
a) Informacja zwrotna i
działania
na
rzecz
krytyka
zwiększenia
poczucia
b) Zasady
udzielania
własnej wartości.
skutecznej pochwały
Podejście pedagogiczne:
c) Jak zwiększyć poczucie
– Model
UE
80:20
własnej wartości
(zajęciom praktycznym
Narzędzia i zasoby:
poświęcono 80% całego Zestaw slajdów (prezentacja
programu, zaś teorii 20% ppt) zawierający treści/teorię,
czasu);
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– Ścieżka obejmuje 3 sesje ćwiczenia i studia przypadków
(zajęcia
w
grupie) na
potrzeby
sesji
trwające łącznie 1 dzień. szkoleniowych
Efekty nauczania:
–

–
4. Spójność
–

–

Treść:

Wymiary podlegające ocenie i
Wprowadzenie: definicja stosowane narzędzia:
spójności, jej znaczenie
– Wpływ:
we
współczesnym (1)
Ponowna
ocena
z
miejscu pracy
wykorzystaniem narzędzia do
Elementy kluczowe dla oceny klimatu organizacyjnego
zbudowania
spójnego OSTESA
zespołu
Pozostałe dobre praktyki
sprzyjające spójności
4. Spójność
Spójność: jej wpływ na
klimat organizacyjny w
MŚP.
Aktywności dotyczące
zrozumienia spójności z
punktu
widzenia
pracownika

Budowanie pozytywnych
–
relacji ze wszystkimi
współpracownikami, a
także
pozostałym
personelem, niezależnie
–
od
hierarchicznej
struktury firmy;
Świadomość pełnionej
–
funkcji i stawianych
oczekiwań;
–
Świadomość
zadań
pozostałej
części
zespołu;
–
Wspieranie
współpracowników
podczas wykonywania
zadań i w koniecznych Aktywności:
przypadkach oferowanie
a) Film - spójność grupy
pomocy.
b) Gra „Ludzki węzeł”
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Podejście pedagogiczne:
– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym
poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Ścieżka obejmuje 2 sesje
(zajęcia
w
grupie)
trwające łącznie 4,5
godziny, z możliwością
rozłożenia ich w okresie
1 miesiąca.
Efekty nauczania:

5. Wsparcie

c)

Aktywność - Dowiedz się
więcej o swoim zespole
d) Studium
przypadku:
Praca zespołowa w IDEO
- przykład stworzenia
spójnego zespołu
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
Treść:

Wymiary podlegające ocenie i
pionowe: stosowane narzędzia:
wsparcie
– Wpływ:

 Zrozumienie
korzyści – Wsparcie
płynących ze środowiska
Postrzegane
pracy, gdzie:
organizacyjne
o współpracownicy
– Wsparcie
poziome:
wspierają
się
wsparcie
wśród
nawzajem;
współpracowników
o istnieje
poczucie Aktywności:
przynależności;
a) Czy
jesteś
typem
o ludzie mogą słusznie
szukającym winnych? twierdzić, że mogą
Okrągły stół
liczyć
na
siebie

(1)
Ponowna
ocena
z
wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego 5. Wsparcie
OSTESA
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nawzajem;
 Zrozumienie
korzyści
wspierającego
klimatu
organizacyjnego
dla
wydajności zespołu, a co
za tym idzie zadowolenia i
dobrego
samopoczucia
jego członków.
Podejście pedagogiczne:
– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym
poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Ścieżka obejmuje 2 sesje
(po
pół
dnia)
realizowane w czasie nie
dłuższym niż 1 miesiąc;
– Metoda
zintegrowana
blended
learning
z
materiałami
i
ćwiczeniami do nauki
tradycyjnej face-to-face i
zdalnej online.

b) Modele lego - dynamika
grupy
c) Refleksje w grupie
d) Studium
przypadku:
Organizacja
pozarządowa „Healthy
Families”
poprawia
klimat pracy
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
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Efekty nauczania

6. Przejrzystość

Treść:

Wymiary podlegające ocenie i
Wprowadzenie: Definicja stosowane narzędzia:
klimatu organizacyjnego
– Wpływ:
oraz
znaczenie (1)
Ponowna
ocena
z
przejrzystości dla klimatu wykorzystaniem narzędzia do
organizacyjnego.
oceny klimatu organizacyjnego
Misja, wizja i wartości OSTESA
organizacji:
Tożsamość
pracownika i firmy
Cele w pracy zawodowej:
Akceptacja i zrozumienie
obowiązków
6. Przejrzystość
pracowników
Komunikacja z kadrą
zarządzającą/pracodawcą
podczas
przekazywania
celów organizacyjnych.

 Lepsze
zrozumienie
–
przejrzystości celów jako
wymiaru
klimatu
organizacyjnego;
 Ustalanie
jasnych
oczekiwań
i
ich
–
akceptacja;
 Wyznaczanie celów i ich
zrozumienie;
–
 Skuteczna
i
jasna –
komunikacja z kadrą
zarządzającą/pracodawc
ą w zakresie oczekiwań i
–
celów organizacyjnych;
 Akceptacja
zadań
i
obowiązków;
 Świadomość znaczenia i Aktywności:
przejrzystości celów jako
wymiaru
klimatu a) Pracownik i przejrzystość
b) Moje cele i wartości
organizacyjnego;
względem celów, misji i
 Wzmocnienie postawy
wizji firmy
otwartości
wobec
c) Dobre cele - zasada
oczekiwań
kadry
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zarządzającej/pracodawc
SMART
y w zakresie celów Narzędzia i zasoby:
organizacyjnych.
Zestaw slajdów (prezentacja
Podejście pedagogiczne:
ppt) zawierający treści/teorię,
– Model
UE
80:20 ćwiczenia i studia przypadków
potrzeby
sesji
(zajęciom praktycznym na
poświęcono 80% całego szkoleniowych
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Metoda zintegrowana: 3
godziny nauki tradycyjnej
(zajęcia w grupie) + 1
godzina
nauki
zdalnej/indywidualnej.
Efekty nauczania:

7. Zaufanie

Treść:

 Zrozumienie stopnia, w
– Zaufanie w organizacjach
jakim zaufanie wpływa
– Zaufanie wśród osób na
na codzienną pracę;
tym samym szczeblu i
 Budowanie
i
współpracowników
pielęgnowanie zaufania Aktywności:
(oraz
zmniejszanie
a) Dlaczego dobrzy liderzy
nieufności) w zespołach.
dają
poczucie

Wymiary podlegające ocenie i
stosowane narzędzia:
– Wpływ:
(1)
Ponowna
ocena
z 7. Zaufanie
wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego
OSTESA
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Podejście pedagogiczne:
– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym
poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Ścieżka obejmuje 2 sesje
(po
pół
dnia)
realizowane w czasie nie
dłuższym niż 1 miesiąc;
– Metoda
zintegrowana
blended
learning
z
materiałami
i
ćwiczeniami do nauki
tradycyjnej face-to-face i
zdalnej online.
Efekty nauczania:

8. Przywództwo

 Zrozumienie
cech
skutecznego lidera
 Zrozumienie
metod
skutecznej komunikacji z
liderami
 Poznanie
metod
rozwijania i wzmacniania

bezpieczeństwa? - Okrągły
stół
b) Dylemat więźniów
c) Skuteczna
firma
dynamika grupy
d) Budowanie
nieufności
pracowników:
studium
przypadku HP z lat 19952010
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
Treść:

Wymiary podlegające ocenie i
– Wprowadzenie: definicja stosowane narzędzia:
umiejętności
– Wpływ:
przywódczych,
ich (1)
Ponowna
ocena
z 8. Przywództwo
znaczenie
we wykorzystaniem narzędzia do
współczesnym
miejscu oceny klimatu organizacyjnego
pracy;
OSTESA
– Style przywództwa;
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umiejętności
przywódczych.
Podejście pedagogiczne:

– Cechy skutecznego lidera;
– Czego należy oczekiwać
od lidera?;
– Związek
pomiędzy
przywództwem
a
pozytywnym
klimatem
organizacyjnym.

– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym
poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
Aktywności:
czasu);
– Ścieżka obejmuje 2 sesje
a) Film - Dlaczego dobrzy
(zajęcia
w
grupie)
liderzy dają poczucie
trwające
łącznie
6
bezpieczeństwa |Simon
godzin, z możliwością
Sinek
rozłożenia ich w okresie
b) Cytaty
dotyczące
1 miesiąca.
przywództwa - ćwiczenie
c) Wpływowy
lider
ćwiczenie
d) Starbucks
studium
przypadku
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
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szkoleniowych
Efekty nauczania:

9. Efektywność

 Stworzenie
listy
własnych motywatorów
jako
klucza
do
wydajności;
 Wskazówki, jak radzić
sobie ze stresem;
 Świadomość własnych
mocnych i słabych stron
oraz sposobu korzystania
z nich w codziennych
sytuacjach w pracy;
 Umiejętność
skutecznego
ustalania
celów i priorytetów;
 Umiejętność stosowania
zasad
zarządzania
czasem w zarządzaniu
własnym czasem;
 Posiadanie
szczegółowego
planu
osobistego
+
konkretnych
działań

Treść:
– Motywacja
– Przeszkody dla wydajności
i stres
– Samozarządzanie
– Zarządzanie czasem
– Plan rozwoju osobistego

Wymiary podlegające ocenie i
stosowane narzędzia:
– Wpływ:
(1)
Ponowna
ocena
z
wykorzystaniem narzędzia do
oceny klimatu organizacyjnego
OSTESA

Aktywności:
a) Motywacja
Ludzie
sukcesu, których znam
b) Co mnie motywuje
c) Przeszkody dla wydajności
i stres
d) Samozarządzanie
e) Zarządzanie czasem
f) Plan rozwoju osobistego
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
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zmierzających
osobistego rozwoju.

do szkoleniowych

Podejście pedagogiczne:
– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym
poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Zakładany czas trwania
całej ścieżki szkoleniowej
to 1,5 dnia w ramach
zajęć w grupie.
Efekty nauczania:

10. Troska o pracownika

 Lepsze
zrozumienie
znaczenia
właściwych
polityk
w
obszarze
dobrostanu dla poprawy
klimatu organizacyjnego i
zwiększenia
poziomu
zadowolenia
pracowników;
 Udostępnienie
i
rozpowszechnianie

Treść:

Wymiary podlegające ocenie i
– Definicja
poczucia stosowane narzędzia:
dobrostanu
– Wpływ:
organizacyjnego
w (1)
Ponowna
ocena
z
literaturze;
wykorzystaniem narzędzia do 10. Troska o
– Polityki
dotyczące oceny klimatu organizacyjnego pracownika
dobrostanu pracowników OSTESA
w
społeczeństwach
uprzemysłowionych:
elastyczna koncepcja
– Główne wyzwania mające
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przydatnych
i
sprawdzonych w praktyce
metod
na
rzecz
doskonalenia strategii w
obszarze dobrostanu i
poprawy
dobrego
samopoczucia w miejscu
pracy.
Podejście pedagogiczne:
– Model
UE
80:20
(zajęciom praktycznym
poświęcono 80% całego
programu, zaś teorii 20%
czasu);
– Ścieżka obejmuje 3 sesje
(zajęcia w grupie) po pół
dnia (łącznie 1,5 dnia),
rozłożone na okres 1
miesiąca;

wpływ
na
ewolucję
koncepcji dobrostanu: od
dobrostanu
ogólnospołecznego
po
wewnątrzfirmowy
– Stres
jako
kluczowy
wymiar w definiowaniu
polityk
w
obszarze
dobrostanu
– Instrumenty i narzędzia
szkoleniowe na rzecz
kształtowania
poczucia
dobrostanu w miejscu
pracy
Aktywności:
a) Kapitalizm
opiekuńczy,
państwo opiekuńcze i
przyszłe trendy;
b) Studium
przypadku:
„Findus Italia” – jak
znaleźć
równowagę
pomiędzy priorytetami w
obszarze
biznesu
i
dobrostanu;
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c) Samoocena dobrostanu w
miejscu pracy;
d) Laboratorium artystyczne
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
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7.8.

Scenariusz 3 - Grupy mieszane
SCENARIUSZ 3:
Grupy mieszane

Diagnostyka

Narzędzie oceny

Opracowanie planu działania

Realizacja

Ocena i Certyfikacja

Grupa docelowa

Zestaw narzędzi
szkoleniowych (Treść,
ćwiczenia, narzędzia i zasoby)

Ocena szkolenia

Efekty nauczania
Podejście pedagogiczne
Efekty nauczania:

1. Komunikacja

Certyfikaty

Ponowna ocena

Narzędzie oceny

Poradnik
Treść:

 Lepsze
zrozumienie
– Definicja komunikacji
strategii komunikacyjnych
– Rodzaje
komunikacji
jako kluczowego czynnika
organizacyjnej
poprawy
klimatu
– Indywidualny
poziom
organizacyjnego,
ze
komunikacji
szczególnym naciskiem na
– Związek
pomiędzy
relacje pomiędzy różnymi
komunikacją
a
poziomami
pozytywnym
klimatem
organizacyjnymi;
organizacyjnym
 Poznanie
możliwych Aktywności:
stylów komunikacyjnych,

Wymiary
ocenie
i
narzędzia:

podlegające
stosowane

– Wpływ:
(1) Ponowna ocena z
wykorzystaniem narzędzia 1. Komunikacja
do
oceny
klimatu
organizacyjnego OSTESA
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które
można
z
powodzeniem zastosować
na potrzeby usprawnienia
zarządzania relacjami na
linii:
pracownicy
–
kierownictwo;
 Nauczenie się, w jaki
sposób
wykorzystywać
strategie komunikacyjne w
celu poprawy osobistego i
zawodowego
poczucia
dobrostanu w miejscu
pracy;
 Nauczenie się, jak lepiej
rozwiązywać problemy i
eliminować
sytuacje
krytyczne wynikające ze
stosowania niewłaściwych
strategii komunikacyjnych
pomiędzy
różnymi
poziomami
organizacyjnymi.

a) Wyzwania komunikacyjne
w
zglobalizowanym
świecie
b) Komunikacja, organizacja i
złożoność
c) Laboratorium „Niewidomi
projektanci”
d) Studium
przypadku
„Findus
Italia”:
komunikacja w działaniach
w obszarze fuzji i przejęć
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

Podejście pedagogiczne:
– Model UE 80:20 (zajęciom
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praktycznym poświęcono
80% całego programu, zaś
teorii 20% czasu);
– Ścieżka obejmuje 3 sesje
(zajęcia w grupie) po pół
dnia, rozłożone na okres 1
miesiąca.
Efekty nauczania:

2. Nagradzanie

Treść:

Wymiary
podlegające
ocenie
i
stosowane
potrzeb narzędzia:
– Wpływ:

 Zrozumienie
znaczenia
– Motywacja;
motywacji;
– Piramida
 Uświadomienie
sobie
Maslowa;
związku między motywacją – Teoria Herzberga;
a wynikami;
– Wynagrodzenia;
 Zrozumienie, że człowiek
– System wynagrodzeń w
ma potrzeby, które muszą
firmach;
być
zaspokajane
w
– Wynagrodzenia w naszej
określonej kolejności;
firmie;
 Zdobycie
wiedzy
o Aktywności:
kluczowych
elementach
a) Motywacja
zarządzania
b) Wynagrodzenia
wynagrodzeniami;
 Zrozumienie
strategii c) System wynagrodzeń w
naszej firmie
wynagradzania;
d) Studium przypadku
 Analiza
systemu

(1) Ponowna ocena z
wykorzystaniem narzędzia
do
oceny
klimatu
organizacyjnego OSTESA
2. Nagradzanie
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wynagrodzeń we własnej
firmie
i
identyfikacja
możliwych sposobów jego
udoskonalenia.
Podejście pedagogiczne:

Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

– Model UE 80:20 (zajęciom
praktycznym poświęcono
80% całego programu, zaś
teorii 20% czasu);
– Ścieżka obejmuje 3 sesje
(zajęcia w grupie) trwające
łącznie 1 dzień.
Efekty nauczania:

3. Uznanie

 Umiejętność przekazywania
skutecznej
informacji
zwrotnej;
 Posiadanie narzędzi do
przekazywania informacji
zwrotnej;
 Znajomość
metod
przekazywania
konstruktywnej krytyki;
 Znajomość zasad udzielania

Treść:

Wymiary
i
i ocenie
narzędzia:

– Informacja zwrotna
krytyka;
– Metoda
KANAPKI
i
TERMOMETRU;
– Konstruktywna krytyka;
– Zasady
udzielania
skutecznej pochwały;
– Asertywne
komplementowanie;
– Ocena wyników;

podlegające
stosowane

– Wpływ:
(1) Ponowna ocena z 3. Uznanie
wykorzystaniem narzędzia
do
oceny
klimatu
organizacyjnego OSTESA
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skutecznej pochwały;
– Jak zwiększyć poczucie
 Umiejętność
własnej wartości.
przeprowadzenia
oceny Aktywności:
pracownika jako przejaw
a) Informacja zwrotna i
skutecznego
stylu
krytyka;
kierowania;
b) Zasady
udzielania
 Posiadanie planu działania
skutecznej pochwały;
na
rzecz
zwiększenia
c) Ocena wyników;
poczucia własnej wartości.
d) Jak zwiększyć poczucie
Podejście pedagogiczne:
własnej wartości.
– Model UE 80:20 (zajęciom Narzędzia i zasoby:
praktycznym poświęcono Zestaw slajdów (prezentacja
80% całego programu, zaś ppt) zawierający treści/teorię,
teorii 20% czasu);
ćwiczenia i studia przypadków
– Ścieżka obejmuje 3 sesje na
potrzeby
sesji
(zajęcia w grupie) trwające szkoleniowych
łącznie 1,5 dnia
Efekty nauczania:

4. Spójność

 Budowanie
pozytywnych
relacji w miejscu pracy
 Postrzeganie firmy jako
całej społeczności a nie
władzy
administracyjnej

Treść:

Wymiary
podlegające
i
stosowane
– Wprowadzenie: definicja ocenie
spójności, jej znaczenie narzędzia:
4. Spójność
we współczesnym miejscu
– Wpływ:
pracy;
(1) Ponowna ocena z
– Elementy kluczowe dla wykorzystaniem narzędzia
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posiadającej
zależności
 Poprawienie
pracy

hierarchię
wyników

Podejście pedagogiczne:
–

–

w

zbudowania
spójnego do
oceny
klimatu
zespołu;
organizacyjnego OSTESA
– Pozostałe dobre praktyki
sprzyjające spójności;
– Spójność: jej wpływ na
klimat organizacyjny w
MŚP;
– Zrozumienie spójności z
punktu
widzenia
menedżera i pracownika.

Model UE 80:20 (zajęciom
praktycznym poświęcono
80% całego programu, zaś
teorii 20% czasu);
Ścieżka obejmuje 2 sesje
(zajęcia w grupie) trwające Aktywności:
łącznie
6
godzin,
z
a) Dyskusja w grupie na
możliwością rozłożenia ich
temat
związku
w okresie 1 miesiąca.
pomiędzy spójnością a
wydajnością
b) Upuszczanie jajka ćwiczenie
c) Narzędzie do oceny
spójności zespołu
d) Studium
przypadku:
DELL - Jak praca
zespołowa
może
motywować
pracowników
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5. Przejrzystość

Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
Efekty nauczania:
Treść:
Wymiary
podlegające
i
stosowane
 Przejrzystość celów jako
– Cele
strategiczne ocenie
narzędzia:
wymiar
klimatu
organizacji;
organizacyjnego;
– Przejrzystość
w
– Wpływ:
 Skuteczna i przejrzysta
przydzielaniu zadań i (1) Ponowna ocena z
komunikacja
oczekiwań,
obowiązków - zadania wykorzystaniem narzędzia
obowiązków
i
celów
kierownictwa/pracodawcy do
oceny
klimatu
organizacyjnych;
i pracowników;
organizacyjnego OSTESA
 Świadomość znaczenia i
– „Nasza mapa drogowa”
5. Przejrzystość
przejrzystości celów jako
komunikacji obowiązków i
wymiaru
klimatu
oczekiwań (metaplan).
organizacyjnego.
Aktywności:
Podejście pedagogiczne:
– Model UE 80:20 (zajęciom
praktycznym poświęcono
80% całego programu, zaś
teorii 20% czasu);
– Szkolenie
metodą

a) Przejrzystość - jaki będzie
Twój wkład?
b) Przejrzystość w naszej
firmie - Nasza mapa
drogowa
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tradycyjną:
4
godziny
lekcyjne
(3
godziny
zegarowe),
realizacja
zalecana po ukończeniu
szkolenia dedykowanego.

6. Przywództwo

Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
Efekty nauczania:
Treść:
Wymiary
podlegające
i
stosowane
– Zrozumienie,
jak
– Wprowadzenie: definicja ocenie
narzędzia:
prowadzić
analizę
umiejętności
problemu
i
proces
przywódczych,
ich
– Wpływ:
decyzyjny;
znaczenie
we (1) Ponowna ocena z
– Poznanie
skutecznych
współczesnym
miejscu wykorzystaniem narzędzia
metod komunikacji z
pracy
do
oceny
klimatu
pracownikami,
metod
– Teorie i charakterystyka
organizacyjnego OSTESA
doskonalenia
ich
skutecznego przywództwa
6. Przywództwo
umiejętności słuchania
– Omówienie
stylów
oraz metod okazywania
przywództwa
uznania dla sukcesu
– Czego należy oczekiwać
zespołu;
od lidera?
– Zrozumienie,
jak
– Rola Lidera/Menedżera
umiejętności przywódcze
jako
autorytetu,
mogą
pozytywnie
negocjatora
oraz
wpływać
na
klimat
zarządzającego
organizacyjny
i
konfliktami

Strona| 83

PAKIET SZKOLENIOWY DLA TRENERÓW

wydajność.
Podejście pedagogiczne:

– Związek
pomiędzy
przywództwem
a
pozytywnym
klimatem
organizacyjnym

– Model UE 80:20 (zajęciom
praktycznym poświęcono Aktywności:
80% całego programu, zaś
a) Film: Martin Luther King teorii 20% czasu);
Przemówienie
„Mam
– Ścieżka obejmuje 2 sesje
marzenie”
(zajęcia w grupie) trwające
b) Herb przywództwa
łącznie
6
godzin,
z
c) Odkrywanie
wartości
możliwością rozłożenia ich
przywódczych - Mapa
w okresie 1 miesiąca.
drogowa - ćwiczenie
d) Studium
przypadku:
Dwóch różnych liderów

Efekty nauczania:
7. Sprawiedliwość

 Zrozumienie
sprawiedliwości

Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych
Treść:
Wymiary
i
znaczenia
– Proces
decyzyjny ocenie
jako
sprzyjający
poczuciu narzędzia:
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wymiaru
klimatu
sprawiedliwości
wśród
organizacyjnego;
pracowników - zadania
 Umiejętność
tworzenia
kadry
klimatu
sprzyjającego
zarządzającej/pracodawcó
poczuciu
sprawiedliwości
w i pracowników
wśród pracowników w
– „Nasza mapa drogowa” w
procesie decyzyjnym;
budowaniu
poczucia
 Świadomość
znaczenia
sprawiedliwości
w
sprawiedliwości
jako
organizacji (metaplan)
wymiaru
klimatu Aktywności:
organizacyjnego;
a) Sprawiedliwość
przede
 Otwartość na budowanie
wszystkim
klimatu sprawiedliwości w
b) Sprawiedliwość w naszej
organizacji.
firmie – nasz plan
Podejście pedagogiczne:
działania
– Model UE 80:20 (zajęciom Narzędzia i zasoby:
praktycznym poświęcono Zestaw slajdów (prezentacja
80% całego programu, zaś ppt) zawierający treści/teorię,
teorii 20% czasu);
ćwiczenia i studia przypadków
– Łącznie 4 godziny lekcyjne: na
potrzeby
sesji
3 godziny zajęć w grupie szkoleniowych
(nauka tradycyjna) i 1
godzina
nauki
zdalnej/indywidualnej;

– Wpływ:
(1) Ponowna ocena z
wykorzystaniem narzędzia
do
oceny
klimatu
organizacyjnego OSTESA
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– Realizacja zalecana po
przeprowadzeniu osobnego
szkolenia
dla
pracodawców/pracowników
.
Efekty nauczania:

8. Efektywność

Treść:

Wymiary
podlegające
ocenie
i
stosowane
Motywacja
Przeszkody dla wydajności narzędzia:
i stres
– Wpływ:
Samozarządzanie
(1) Ponowna ocena z
Zarządzanie czasem
wykorzystaniem narzędzia
Plan rozwoju osobistego
do
oceny
klimatu

 Stworzenie listy własnych
–
motywatorów jako klucza
–
do wydajności;
 Wskazówki, jak radzić sobie
–
ze stresem;
–
 Świadomość
własnych
–
mocnych i słabych stron Aktywności:
organizacyjnego OSTESA
oraz sposobu korzystania z
a) Motywacja
Ludzie
nich
w
codziennych
sukcesu, których znam
sytuacjach w pracy;
b) Co mnie motywuje
 Umiejętność skutecznego
ustalania
celów
i c) Przeszkody dla wydajności
i stres
priorytetów;
d) Samozarządzanie
 Umiejętność
stosowania
e) Zarządzanie czasem
zasad zarządzania czasem w
zarządzaniu
własnym f) Plan rozwoju osobistego
czasem;
Narzędzia i zasoby:
 Posiadanie szczegółowego Zestaw slajdów (prezentacja
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planu
osobistego
+
konkretnych
działań
zmierzających
do
osobistego rozwoju.

ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

Podejście pedagogiczne
– Model UE 80:20 (zajęciom
praktycznym poświęcono
80% całego programu, zaś
teorii 20% czasu);
– Zakładany czas trwania całej
ścieżki szkoleniowej to 1,5
dnia w ramach zajęć w
grupie.
Efekty nauczania:
Treść:

9. Troska o
pracownika

Wymiary
podlegające
ocenie
i
stosowane
Motywacja
Przeszkody dla wydajności narzędzia:
i stres
– Wpływ:
Samozarządzanie
(1) Ponowna ocena z 9. Troska o
Zarządzanie czasem
wykorzystaniem narzędzia pracownika
Plan rozwoju osobistego
do
oceny
klimatu

 Stworzenie listy własnych
–
motywatorów jako klucza
–
do wydajności;
 Wskazówki, jak radzić sobie
–
ze stresem;
–
 Świadomość
własnych
–
mocnych i słabych stron
Aktywności:
organizacyjnego OSTESA
oraz sposobu korzystania z
a) Motywacja
Ludzie
nich
w
codziennych
sukcesu, których znam
sytuacjach w pracy;
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 Umiejętność skutecznego
ustalania
celów
i
priorytetów;
 Umiejętność
stosowania
zasad zarządzania czasem w
zarządzaniu
własnym
czasem;
 Posiadanie szczegółowego
planu
osobistego
+
konkretnych
działań
zmierzających
do
osobistego rozwoju.

b) Co mnie motywuje
c) Przeszkody dla wydajności
i stres
d) Samozarządzanie
e) Zarządzanie czasem
f) Plan rozwoju osobistego
Narzędzia i zasoby:
Zestaw slajdów (prezentacja
ppt) zawierający treści/teorię,
ćwiczenia i studia przypadków
na
potrzeby
sesji
szkoleniowych

Podejście pedagogiczne
– Model UE 80:20 (zajęciom
praktycznym poświęcono
80% całego programu, zaś
teorii 20% czasu);
– Zakładany czas trwania całej
ścieżki szkoleniowej to 1,5
dnia w ramach zajęć w
grupie.
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