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Fierce Conversations® OdWażne rozmowy 

Szkolenie otwarte online 

Opis szkolenia 

Warsztaty Fierce Conversations® online to praktyczne umiejętności OdWażnego rozmawiania i rozpoczynania 

prawdziwych zmian. 

Jeżeli strategia i sytuacja w organizacji wymagają: 

 zmierzenia się z rzeczywistością (np. spadek wyników, odejścia klientów, wzrost rotacji) 

 stymulacji uczenia się (np. transfer wiedzy między pokoleniami, wprowadzanie nowych strategii działania) 

 podjęcia trudnych wyzwań (np. wprowadzanie zmiany organizacyjnej, transformacja kultury) 

 wzbogacania relacji (np. współpraca między zespołami, niwelowanie konfliktów, budowania zaangażowania 

pracowników)... 

… OdWażne Rozmowy są odpowiedzią. 

Profil uczestnika: 

Liderzy, Menedżerowie, Pracownicy wszystkich szczebli organizacji, dla których skuteczna komunikacja jest 

kluczem do uzyskiwania wyników, realizowania strategii, wdrażania zmian czy skutecznej współpracy w zespole. 

Uwaga: szkolenie zakłada, że uczestnicy posiadają podstawową wiedzę i bazowe umiejętności dotyczące 

efektywnej komunikacji. 

Korzyści dla uczestnika: 

Podczas warsztatów Fierce Conversations® OdWażne rozmowy dowiesz się: 

 jak rozpoczynać i prowadzić rozmowy kluczowe dla Ciebie i Twojej organizacji 

 jak poruszać tematy ważne i trudne, o których nikt nie chce mówić 

 jak rozmawiać efektywnie, aby w czasie każdej rozmowy uzyskiwać to, na czym ci zależy w pracy i w życiu 

prywatnym 

 jak konfrontować się w istotnych sprawach nie niszcząc relacji 

 jak prowadzić każdą rozmowę tak, by wykorzystać w pełni jej możliwości 

Poznasz: 

 zasady OdWażnego rozmawiania i transformacyjne idee 

 uniwersalne modele rozmów do natychmiastowego wykorzystania 

Liczebność grupy: 

6 - 12 osób 

Czas trwania: 

Trzy dni po 5 godzin 
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Miejsce: 

online, platforma zoom 

Koszt uczestnictwa: 2 600* PLN za osobę (+23% VAT)  

*Założenia: 

 Powyższa kwota jest kwotą netto i zostanie powiększona o podatek VAT 

 Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, sali szkoleniowej 

i sprzętu konferencyjnego, obiadu i przerw kawowych dla uczestników 

Metoda 

Program Fierce Conversations® ONLINE realizowany jest przy wykorzystaniu platformy Zoom, która zapewnia 

interaktywne formy pracy podczas sesji online oraz platformy Code of Talent – moderowanej przez trenera w czasie 

rzeczywistym platformy microlearningowej wzmacniającej wdrożenie po warsztacie. 

 Cztery 3-godzine warsztaty w wirtualnej klasie w bezpośredniej interakcji z trenerem zapewniają uczestnikom 

różnorodne i angażujące doświadczenie (np. analizę materiałów filmowych, ćwiczenia rozmów w podgrupach, 

stałą interakcję i dyskusję) 

 Uczestnicy dostają materiały elektroniczne, z których korzystają podczas sesji wirtualnych 

 Sesja w małych grupach w tzw. wirtualnych pokojach pozwalają na to, aby uczestnicy byli stale angażowani w 

dialog  i dyskusję, aby mogli ćwiczyć zdobyte umiejętności, dawać i otrzymywać informację zwrotną 

 Uczestnicy przygotowują się do wdrożenia zdobytych umiejętności w swojej codziennej pracy 

 Uczestnicy nie zostają sami po zakończeniu sesji online. Proces dalszego rozwoju nowych umiejętności i ich 

wdrażania trwa przez 30 dni, dzięki ciągłej interakcji, bieżącej informacji zwrotnej od trenera na temat swoich 

działań na kierowanej i moderowanej przez trenera platformie Code of Talent 

 Uczestnicy otrzymują po warsztacie angażujące materiały video, różnorodne materiały edukacyjne oraz 

zadania do wykonania. Interakcje między uczestnikami oraz feedback od trenera maksymalizują efektywność 

sesji rozwojowych i wdrożenia 

Narzędzie: 

 Zoom (interaktywne sesje wirtualne z trenerem) 

 Code of Talent (wdrożeniowa platforma microlearningowa moderowana przez trenera) 
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Zawartość szkolenia 

1 sesja online - Wprowadzenie - fundamenty rozmów w stylu Fierce® 3 transformacyjne idee, 4 cele 

i 7 OdWażnych rozmów 

 Odkryj zależność pomiędzy OdWażną rozmową a Twoim sukcesem i poczuciem satysfakcji 

 Zrozum, że to wszystko dotyczy Ciebie 

 Poznaj „swój Czynnik Fierce” 

2 sesja online -  Rozmowy zespołowe 

 Dowiedz się, kto tak naprawdę zna odpowiedź na wszystko 

 Poczuj, jak to jest być wewnątrz „zbiornika myśli” 

 Dowiedz się, jak sprawić, aby ci, którzy „nic nie wiedzą” i „nie mają nic do dodania” zaczęli mówić 

 Poznaj „model piłki plażowej” 

 Zainspiruj siebie i innych do oryginalnego myślenia i wielkich idei 

3 sesja online - Rozmowy coachingowe 

 Dowiedz się, dlaczego - nawet jeśli znasz odpowiedzi na wszystkie pytania - lepiej jest zachować je 

dla siebie; 

 Zdaj sobie sprawę z tego, że bez względu na to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, w tej rozmowie nie 

chodzi o Ciebie 

 Skorzystaj z „modelu wydobywania potencjału” 

 Odkryj, że wszystko, czego uczyli Cię na temat odpowiedzialności, było bzdurą 

 Poznaj tajemną regułę zarządzania efektywnością 

4 sesja online - Rozmowy konfrontujące i podsumowanie warsztatu 

 Dowiedz się, jak skonfrontować się z czyjąś postawą lub zachowaniem 

 Dowiedz się, kto nie radzi sobie z prawdą 

 Znajdź zależność pomiędzy konfrontacją a pozbyciem się balastu 

 Poznaj model rozmowy konfrontującej 

 Poczuj impuls do odrzucenia wszelkich form anonimowego przekazywania informacji zwrotnych 

 Podsumowanie warsztatu 

Udokumentuj pierwsze 30 dni swojego nowego i  Przygotuj plan wdrożenia w oparciu o narzędzia Fierce® 

Moderowane wdrożenie na platformie Code of Talent - Rozmowy delegujące 

 Dowiedz się, jak skrócić swoją listę rzeczy do zrobienia 

 Poznaj „model drzewa decyzyjnego” 

 Odkryj, co oznacza podejmowanie decyzji „na poziomie liścia” 

 Na nowo zrozum wyrażenie „zacznij żyć!” 

 Poznaj sekret rozwoju talentów i planowania sukcesji 


