
SZKOLENIE MANAGEMENT 3.0

Propozycja programu szkoleniowego

Warsztat nowoczesnego lidera.
Praca w zwinnym środowisku.

Usprawnienie komunikacji.

Piotr Sarecki
Certyfikowany trener
pasjonat zmian i praktyk
zwinnego zarządzania
doświadczenie menedżerskie
nabyte w międzynarodowych
korporacjach
wykładowca na AGH i UEK.

DLA KOGO:
kadry zarządzającej,
pracowników zespołów HR, 
kierowników zespołów,
niezależnych konsultantów,
pracowników zespołów zwinnych,
przedsiębiorców, 
każdego chcącego rozwijać nowoczesny zespół

trisar.pl



Warsztat online zaplanowany jest na 2 dni

szkoleniowe, trwające po 4 godziny każdy, w

godzinach 9:00 – 13:00

Warsztat stacjonarny to 2 dni szkoleniowe, po 8

godzin każdy, realizowane dzień po dniu. 

Hasło przewodnie Management 3.0 to:

Szkolenie uczy pracy zespołowej i samoorganizacji. Uczy komunikacji i nowoczesnej roli
lidera, który wspiera swój zespół tym samym usprawniając jego działania.

Warsztat ma na celu zwiększenie zaangażowania pracowników i ich motywacji.

Podczas warsztatów zagrasz w grę Mooving Motivators oraz Delegation Poker

CZYM JEST MANAGEMENT 3.0

ILE TRWA WARSZTAT
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“każdy jest odpowiedzialny za wyniki w swojej organizacji”

Zapraszamy na szkolenie z metodyki Agile, otwartej komunikacji i
inspirowania pracowników, oparty na koncepcji Management 3.0,

zakończone certyfikatem uczestnictwa.



Czym jest zwinne zarządzanie.  

Na czym polega samoorganizacja. W jaki sposób zaprosić pracowników do

współzarządzania zespołem i przedsiębiorstwem.  

Jak zwiększone zaufanie i transparentność wpływają na efektywność organizacji.  

Jak zwiększyć produktywność zespołu. Jak usprawnić pracę zespołową. Jaka jest

rola menedżera w zwinnym zespole.  

Jak uniknąć chaosu i braku rezultatów w delegowaniu i rozliczaniu zadań.  

Co zrobić, aby zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników.  

Jak zwiększyć kompetencje pracowników, inspirować i pomnażać ich kreatywność.  

Jak zarządzać zmianami, wdrażać i komunikować zmiany organizacyjne. Jak

przygotować zespół do pracy w zmiennym środowisku.
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CO OTRZYMASZ PO WARSZTACIE

dostęp do sieci ekspertów M3.0 i nowe

znajomości zawarte podczas warsztatów 

materiały, ćwiczenia i gry gotowe do

wdrożenia w firmie i zespole 

darmową kopię książki Jurgena Appelo “Jak

zmieniać świat” 

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Management 3.0

CZEGO SIĘ DOWIESZ
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PROGRAM SZKOLENIA

Management 3.0 Foundation  (online, 2 dni szkoleniowe, 8 godzin)

Cena: 1700 netto/osoba

Koncepcje zarządzania od Management 1.0 do 3.0

Motywacja i zaangażowanie 

Delegowanie i upełnomocnianie

Feedback grupowy i indywidualny

Praktyk zarządzania z doświadczeniem zarówno w międzynarodowych
korporacjach i krajowych firmach konsultingowych, ekspert w zakresie
zarządzania projektami i zarządzania zmianą, product owner, konsultant
ds. transformacji biznesowych i restrukturyzacji. CEO w Solvbot i główny
konsultant w Trisar.

Wykładowca Akademii
Górniczo-Hutniczej, licencjonowany trener
Management 3.0, Lean Kanban, LEGO Serious
Play i Change Formula.

Absolwent Executive MBA na Oxford Brookes
University, doktorant AWSB.

Piotr Sarecki

TRENER
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Prowadziliśmy szkolenia w takich firmach jak:

+48 667057 577

kontakt@trisar.pl

ul.Lipowa 3/21 

30-702 Kraków


