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[ONLINE] Action Learning  

Szkolenie otwarte 

Opis szkolenia 

Warsztaty Action Learning to nauka bardzo praktycznego narzędzia do pracy zespołowej i grupowej, które ma na 

celu rozwijać umiejętności interpersonalne uczestników oraz zwiększać ich kreatywność po to, by rozwiązywać 

złożone problemy organizacji i zespołów jednocześnie zwiększając ich efektywność.  

Dzięki Action Learning uczestnicy :  

 Stymulują swój rozwój  i aktywnie uczą się  (np. transfer wiedzy, podnoszenie kompetencji interpersonalnych i 

kreatywności, efektywne wykorzystywanie doświadczeń) 

 Rozwiązują złożone problemy zespołowe i organizacyjne (np. wprowadzanie zmian, rozwiązywanie sytuacji 

wewnątrz zespołów, rozwiązywanie wyzwań biznesowych) 

 wzbogacają relacje (np. współpraca między zespołami bądź w zespole, niwelowanie konfliktów lub skuteczne 

ich rozwiazywanie, budowanie zaangażowania pracowników)… 

 Podnoszą efektywność własną i zespołu ( np. obniżają rotacje, podwyższają zaangażowanie zespołu, realizują 

cele biznesowe)  

Cele szkolenia :  

Zdobycie wiedzy i umiejętności skutecznego prowadzenia spotkań rozwiązujących złożone problemy metodą 
Action Learning.   

Profil uczestnika:  

Liderzy, Menedżerowie, Trenerzy i Coachowie, Specjaliści HR, oraz Pracownicy wszystkich szczebli organizacji, 

dla których ważne jest prowadzenie skutecznych spotkań zespołowych, pozwalających na kreatywne 

rozwiazywanie problemów i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w zespole bądź w grupie.  

Ważne – szkolenie zakłada, że uczestnicy posiadają podstawową wiedzę i bazowe umiejętności dotyczące 

efektywnej komunikacji. 

Korzyści dla uczestnika: 

Podczas warsztatów Action Learning dowiesz się: 

 jak prowadzić spotkanie tak aby włączyć wszystkich uczestników spotkania w celu wygenerowania nowych, 

kreatywnych rozwiązań 

 jak zadawać pytania aby stymulować innych i siebie do większej kreatywności 

 jak rozmawiać efektywnie wykorzystując pytania otwarte, słuchanie i feedback 

 jak prowadzić skuteczne interwencje, które mają wspierać zespół bądź grupę w efektywniejszej pracy   

Poznasz: 

 zasady prowadzenie sesji Action Learning  

Nauczysz się :  
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 samodzielnie prowadzić sesje Action Learningową i wykorzystywać ją w pracy z Twoim zespołem zaraz po 

szkoleniu. 

Wdrożenie:  

Uczestnicy otrzymują możliwość zastosowania filozofii i narzędzia Action Learning w codziennym działaniu. Po 

zakończonym szkoleniu:  

 potrafią skutecznie moderować pracę w grupie, wspierać grupę lub zespół w rozwiązywaniu złożonych 

problemów, w tym prowadzić samodzielnie spotkania metodą Action Learning. Uczestnicy otrzymują dodatkowy 

certyfikat od trenerki potwierdzający ich kompetencje.  

 mają wiedzę i umiejętności w zakresie wdrożenia pracy metodą Action Learning w całej organizacji i/ lub dla 

poszczególnej grupy/zespołu.   

 Dodatkowo otrzymują materiały: 

 Prezentacja  – część I: do pracy podczas warsztatu 

 Zeszyt uczestnika – część II: narzędzia wykorzystywane podczas warsztatu 

 E-learning – dostęp do platformy z dodatkowymi informacjami i wiedzą na temat pracy zespołowej i 

grupowej  

Liczebność grupy: 6 - 12 osób 

Czas trwania: 2 dni (9:00-17:00) 

Miejsce: szkolenie online, ZOOM 

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

Program:  

 Wprowadzenie  

 Action Learning – historia, filozofia i główne zasady 

 Doświadczenie sesji Action Learning – demo sesji  

 Style i cykl uczenia się – poznanie stylów i cyklu uczenia i wykorzystania tej informacji w pracy z zespołem  

i grupą,  

 Autodiagnoza - poznanie własnych preferencji.  

 Wykorzystanie wiedzy w praktyce – sesja action learning prowadzona przez uczestnika wraz z omówieniem  

i sesją feedbackową 

 Praca w zespole Action Learning  

 Modele pracy skutecznego zespołu  

 Fazy rozwoju zespołu  

 Wykorzystanie wiedzy w praktyce – sesja action learning prowadzona przez uczestnika wraz z omówieniem 

 i sesją feedbackową 
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 Komunikacja – kompetencja którą rozwija action learning  

 Wykorzystanie narzędzi komunikacji do skutecznego prowadzenia sesji Action Learning  

 Zakłócenia komunikacji, które wpływają na skuteczność sesji. Sposoby radzenia sobie z zakłóceniami podczas 

sesji Action Learning.   

 Wykorzystanie wiedzy w praktyce – sesja action learning prowadzona przez uczestnika wraz z omówieniem 

 i sesją feedbackową 

 Pytania w action learning  

 Pytania pogłębiające z wykorzystaniem piramidy Dilts’a 

 Pytania wzbudzające kreatywność  

 Taktyka zadawania pytań w sesji Action Learning 

 Wykorzystanie wiedzy w praktyce – sesja action learning prowadzona przez uczestnika wraz z omówieniem 

 i sesją feedbackową 

 Wprowadzenie Action Learning do organizacji – studium przypadków  

 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 


