DZIEŃ I
rześnia 2020 r. 09:00 - 12:45
09:00 -09:40
Powitanie - Ewa Rosik-Ogłaza

DZIEŃ li
25 września 2020 r. 13:30 - 16:30

Ohlltt4iia111m)

13:30 -14:15 (wybierz interesujący Cię wyk/ad)

HR out of the box - Jak zmienia się rola HR dla jednostki,
zespołu, organizacji? - Izabela Salicka i Magdalena Trus-Urbańska

Wspólny mianownik innowacyjnych Organizacji
Słów kilka o przywództwie w innowacyjnych zespołach - Emilia Badowska
Zespoły międzypokoleniowe - ZMORA czy SIŁA?
Jak czerpać korzyści z różnorodności pokoleniowej w firmie - Dorota Kabat

09:45 -10:30 (wybierz interesujący Cię wyk/ad)
Kryzys kontaktów czy nowe otwarcie?
Praca zespołów roboczych online - Izabela Salicka
CIVILITY BY CERTES - kultura szacunku w organizacji - Dorota Kabat

Tworzenie planów rozwojowych 70/20/10
wskazówki dla menedżerów - Anna Bugalska

14:25 -14:55 [wybierz interesujący Cię wyk/ad)

Digitalizacja - cyfrowa transformacja.
Prawdziwe wyzwania nowoczesnej organizacji - Elżbieta Peda

Strach ma wielkie oczy, ale mało mocy,

czyli Jak zadbać o zdrowie psychiczne pracowników - Konrad WIik

10:40 -11:10 (wybierz Interesujący Cię wykład)

Przechylony Lider - sukces w czasach kryzysu

Zdalne zarządzanie zespołem - Paweł Kacprzak

Rozmowa czy dialog?
czyli rzecz o tym, jak się komunikować, by być w relacji
z drugim człowiekiem bez bezpośredniego kontaktu - Izabela
Salicka
Case study - McDonald's. Czy i jak przeprowadzać Programy
Rozwoju Talentów w czasach pandemii? – Sława Mickiewicz i
Anna Kiełczewska (McDonald's)

E jak efektywność, E jak elastyczność, E jak AGILE!

Budowanie zwinnych zespołów - Ewelina Gałęzowska-Szomborg

15:00 -16:30 -WARSZTATY PRAKTYKÓW

Kompetencje przyszłości - filary zarządzania 3.0.
Czy już mamy przyszłość? - Beatricze Andrzejewska

HR dla JEDNOSTKI
11:20 -12:05 (wybierz interesujący Cię wykład)
Nieoszlifowane Diamenty
czyli jak dbać o Talenty w organizacji - Agnieszka Sowińska-Wróbel
Narzędzia diagnostyczno-rozwojowe w czasach pandemii
- dobro luksusowe czy dobro pierwszej potrzeby - Sława Mickiewicz
Czego można a czego nie można nauczyć online?
Kiedy wybrać szkolenie online, webinar, kurs e-learning - Tomasz Cichocki

12:15 -12:45 [wybierz interesujący Cię wykład)
Rozwój w parze z oceną - czy to się da pogodzić?
O wykorzystaniu metody Development 6 Learning Center
w procesach rozwojowych - Katarzyna Wąsowska
Każda nieprzewidziana zmiana, to dobra wiadomość...

Rola HR w zmianie - Magdalena Trus-Urbańska

Efektywna organizacja pracy zdalnej w czasach do BANI - Małgorzata Kamińska

CERTES.

(wybierz interesujący Cię warsztat)

Jakie działania prowadzi HR w organizacji w okresie kryzysu - Izabela Salicka
Strach ma wielkie oczy, ale mało mocy,

czyli Jak zadbać o zdrowie psychiczne pracowników - Konrad Wilk
Tworzenie planów rozwojowych 70/20/10
-wskazówki dla menedżerów - Anna Bugalska
Techniki out of the box, warsztaty kreatywne - Magdalena Trus-Urbańska
E jak efektywność, E jak elastyczność, E Jak AGILE!

Budowanie zwinnych zespołów - Ewelina Gałęzowska-Szomborg

Rozwój w parze z oceną - czy to się da pogodzić?
Wykorzystanie metody Development 6 Learning Center
w procesach rozwojowych - Katarzyna Wąsowska
Wspólny mianownik innowacyjnych Organizacji.

Słów klika o przywództwie w innowacyjnych zespołach - Emilia Badowska

Przechylony Lider -sukces w czasach kryzysu.
Zdalne zarządzanie zespołem - Paweł Kacprzak

