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Czy są to umiejętności adaptowania się do zmian? 
Czy może zdolności myślenia poza schematem? 
A może umiejętności pracy zdalnej w obecnych warunkach? 

Zarządzanie w świecie VUCA
Menedżer społecznie inteligentny
CHARYZMATYCZNY LIDER - wiarygodność i partnerstwo w przyszłości
Kryzys zaangażowania - budowanie zespołu z wykorzystaniem talentów Gallupa

Dzielenie się wiedzą to nasz obowiązek, dlatego stworzyliśmy strefę Out Of the Box, w której
nasi Klienci mogą poznać aktualne trendy rozwojowe, porozmawiać z ekspertami CERTES 
oraz wziąć udział w bezpłatnych webinarach.

Naszym celem jest inspirowanie do ciągłego doskonalenia oraz poszerzania horyzontów.

Postanowiliśmy organizować cykliczne, bezpłatne wydarzenia, realizowane online. 
Są to krótkie, interaktywne webinary prowadzone przez naszych trenerów i ekspertów 
w zakresie różnych dziedzin wiedzy i życia.

W CERTES wierzymy, że współczesna rzeczywistość zmienia się bardzo szybko, dlatego tak
ważna jest kwestia transformacji. Kluczowa zatem staje się sprawa ciągłego doskonalenia
kwalifikacji oraz zwiększenia zakresu posiadanych umiejętności. 

Zastanawialiście się czym są kompetencje przyszłości i co oznaczają dla Was, a co dla innych
ludzi?

Jako kolejną kompetencję przyszłości polecamy Umiejętności Przywódcze.

W ramach tej kompetencji zapraszamy do udziału w czterech bezpłatnych wakacyjnych
webinarach:

OUT OF THE BOX

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI



Jedną z kluczowych kompetencji przyszłości są Umiejętności Przywódcze. 

Roselinde Torres podczas swojego wystąpienia podzieliła się swoim wieloletnim
doświadczeniem i ciekawą konkluzją mówiącą, że Wielkim Liderem jest ten, kto jest
przygotowany nie na komfortową przewidywalność dnia wczorajszego, lecz na obecną
rzeczywistość oraz nieznane możliwości jutra.

Ta nieszablonowa prelekcja pokazuje jak ważną kwestią jest kształtowanie umiejętności
przywódczych rozumianych jako podejmowanie odważnych decyzji, czy świadome
odrzucanie praktyk, które w przeszłości przyczyniały się do osiągania sukcesu. 

Link do prelekcji: Roselinde Torres What it takes to be a great Leader

Dlatego zachęcamy do pogłębienia wiedzy z zakresu Umiejętności Przywódczych                     
i zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinarach oraz kursach online.

UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZE

https://www.ted.com/talks/roselinde_torres_what_it_takes_to_be_a_great_leader?language=pl


Poznanie zasad zarzadzania VUCA.
Poznanie obszarów decyzyjnych.
Poznanie metod na efektywne.
wykorzystanie potencjału pracowników.

CELE WEBINARU: 

DLA KOGO JEST TEN WEBINAR?

Dla menadżerów spotykających się każdego dnia z wyzwaniami zarządzania nie tylko stacjonarnego,
ale również zdalnego. Podejmowanie decyzji i praca w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości
wymaga od menadżerów elastyczności w zarządzaniu i otwartości na innych.

Dowiesz się, jak pracować w szybkozmienności           
i osiągać cele organizacji i zespołu.
Dowiesz się, jak wykorzystać wiedzę VUCA             
do efektywnego wykorzystania czasu                         
z pracownikami.
Poznasz działanie VUCA w realności zawodowej
menadżera.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WEBINARZE:

Ekspert w dziedzinie projektów rozwojowych dla kadry menadżerskiej, pracowników różnych
szczebli, pracowników i kadry menadżerskiej w obszarze sprzedaży. 
Ceniony praktyk biznesu.
Autorka wielu programów nastawionych na rozwój i wzmocnienie zarządzania, konsultant;
menedżer; trener; metodyk i twórca narzędzi i programów rozwojowych (np. talentowych,
mentoringowych) - szczególnie w obszarze rozwoju kompetencji menedżerskich oraz trenerskich;
assessor; twórca metod szkoleniowych, assessmentowych, testowych.

 KIM JEST PROWADZĄCA EDYTA ADAMCZYK?

ZARZĄDZANIE W ŚWIECIE VUCA

ZARZĄDZANIE W ŚWIECIE VUCA - 6.07    
godz. 10:00 - 11:00
VUCA - coraz bardziej popularny skrót został wprowadzony na początku lat 90 przez ekspertów
wojskowości z US Army War College. Opisuje pole walki, w którym dominuje Zmienność (Volatility),
Niepewność (Uncertanity), Złożoność (Complexity) i Niejednoznaczność (Ambiguity). Okazało się, że
można go również odnieść do rzeczywistości biznesowej.



Poznanie zasad właściwego postępowania
w relacjach z ludźmi.
Poznanie obszarów inteligencji społecznej,
takich jak: wrażliwość społeczna, wgląd
społeczny i zdolność do komunikowania
się.

CELE WEBINARU: 

MENEDŻER SPOŁECZNIE INTELIGENTNY

MENEDŻER SPOŁECZNIE INTELIGENTNY - 09.07 
godz. 10:00 - 11:00
O tym, jak ważnym jest, aby zarządzając zespołem coraz lepiej rozumieć zachowania własne i innych,
nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Ludzie inteligentni społecznie posługują się w swoim
codziennym funkcjonowaniu mechanizmem, który można nazwać rezonansem emocjonalnym – stale
kierują swoją uwagę na sygnały emocjonalne wysyłane przez innych ludzi (ale też i te wysyłane przez
siebie samych), a wiedzę o stanach emocjonalnych wykorzystują z powodzeniem w podejmowaniu
wszelkich decyzji oraz w stymulowaniu reakcji i pożądanych interakcji personalnych. 

DLA KOGO JEST TEN WEBINAR?

Dla menadżerów chcących wzmocnić biznesową efektywność poprzez budowanie satysfakcjonujących
relacji i pozytywne rozwiązywanie problemów wynikających ze współpracy z innymi. 
Inteligencja społeczna łączy się z modelem inteligencji emocjonalnej i przejawia się w zdolności
dogadywania się z ludźmi oraz zachęcania ich do współpracy. Jest to wyczulenie na potrzeby innych,
połączone z umiejętnością okazywania im empatii oraz jasnego wyrażania własnych myśli i przekonań.

Nauczysz się, jak rozwijać umiejętnością
dostrzegania subtelnych wskazówek
informujących o sensie i znaczeniu danej sytuacji
społecznej (zawodowej).
Wzmocnisz zdolnością rozumienia ludzi, zdarzeń
społecznych i procesów wyznaczających bieg
zdarzeń.
Dowiesz się jak zwiększyć efektywność
funkcjonowania w różnych – często
niejednoznacznych - sytuacjach społecznych,
organizacyjnych.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WEBINARZE:

Konsultant oraz dyrektor HR, wielokrotnie projektowała i wdrażała procesy wartościowania
stanowisk pracy, budowania ścieżek karier, systemów motywacyjnych opartych na KPI, a także
strategię internal & external branding w różnych organizacjach. 
Ma 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i kilkanaście lat pracy jako coach i mentor, dzięki
czemu wie, jak diagnozować i rozwijać potencjał ludzi.
W swojej pracy dąży do budowania autentycznych relacji z sobą samym i z drugim człowiekiem
oraz do skutecznego realizowania celów zawodowych.

 KIM JEST PROWADZĄCA DR MAGDALENA GIERAS?



CHARYZMA – to połączenie wiedzy, doświadczenia, intuicji i odwagi. Czy charyzmy można się
nauczyć? Nie! Ale można być charyzmatycznym. Definiują to kompetencje przyszłości, ale kluczem
jest ich zastosowanie i bycie WIARYGODNYM. Porozmawiamy tym jak identyfikować wiarygodnych
liderów, jak wspierać ich rozwój, jak rozwijać organizację kształtującą nowoczesnych liderów.

DLA KOGO JEST TEN WEBINAR?

Przedstawicieli HR świadomie szukających i rozwijających nowoczesnych liderów. 
Managerów szukających inspiracji w rozwoju swojej charyzmy. 
Przedstawicieli kadry zarządzającej dbających o poszukiwanie i rozwój swoich sukcesorów.

Praktyk biznesu z 30 letnim stażem w zarządzaniu organizacjami i zespołami.
Lider budujący zespoły i rozwijający sukcesorów.
Trener łączący doświadczenie biznesowe i artystyczne, przekonany, że mało kto rodzi się liderem,
ale wielu z nas może zostać charyzmatycznymi liderami.

KIM JEST PROWADZĄCY MARCIN MARKOWSKI?

Identyfikacja co znaczy „wiarygodny lider”.
Wyznaczenie drogi rozwoju charyzmy
lidera.
Poznanie metod wspierania nowoczesnego
lidera.

CELE WEBINARU: 

CHARYZMATYCZNY LIDER

CHARYZMATYCZNY LIDER - 20.08 GODZ. 10:00 - 11:00

Dowiesz się, jak rozwijać swoją charyzmę.
Poznasz narzędzia wspierania charyzmy
liderów wokół Ciebie.
Wzmocnisz siebie jako wiarygodnego              
 i charyzmatycznego lidera.
Nauczysz się identyfikować potencjalnych
liderów wokół siebie.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WEBINARZE:

WIARYGODNOŚĆ I PARTNERSTWO W PRZYSZŁOŚCI



Według badań Gallupa prawie 7 na 10 pracowników (67%), którzy zgadzają się, że ich menadżer
koncentruje się na mocnych stronach, są zaangażowani. Kiedy pracownicy twierdzą, że tak nie jest, to
procent zaangażowanych pracowników spada aż do 2%. Przez ostanie 12 lat, poziom zaangażowania
pracowników niemal się nie zmienił. Wyzwaniem XXI wieku jest więc budowanie zaangażowania. 
Dla organizacji pragnących zwiększyć swoją produktywność, rozwój bazujący na mocnych stronach
(strenghts-based development) jest najlepszym rozwiązaniem. 

DLA KOGO JEST TEN WEBINAR?

Menadżerów/ team leaderów, którzy chcą tworzyć produktywne i zaangażowane zespoły.
Zespołów HR/ HRBP, którzy pragną rozwijać potencjał pracowników w oparciu o ich mocne strony.
Każdego, kto chce wzmocnić swoją skuteczność osobistą i zawodową w osiąganiu celów.

Ekspert w dziedzinie projektów rozwojowych dla liderów, kadry menadżerskiej, pracowników         
 w obszarze rozwoju, lidershipu, zaangażowania, odporności psychicznej i wystąpień publicznych. 
Coach Mocnych Stron i Talentów Gallupa.
Licencjonowany Konsultant Odporności Psychicznej (Mental Toughness).
Zwolenniczka życia z pasją, w dobrostanie i w kontakcie ze sobą.

KIM JEST PROWADZĄCA MONIKA ZALEWSKA?

Przedstawienie narzędzia CliftonStrengths.
Poznanie modelu rozwoju talentów.
Poznanie zasad budowania
uTalentowanego zespołu (w oparciu o
mocne strony).

CELE WEBINARU: 

CHARYZMATYCZNY LIDER

KRYZYS ZAANGAŻOWANIA - 26.08 GODZ. 10:00 - 11:00 

Dowiesz się, jak rozpoznać talent.
Nauczysz się, jak wspierać swoich
pracowników w budowaniu ich mocnych stron.
Dowiesz się, jak stworzyć uTalentowany
samodzielny i zaangażowany zespół.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WEBINARZE:

BUDOWANIE ZESPOŁU Z WYKORZYSTANIEM TALENTÓW GALLUPA
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