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Co napędza Zmianę w organizacji?
Jak definiować i wprowadzić Zmianę?
Kto i jak zaangażuje ludzi w Zmianę?
Jak sobie radzić z oporem przed Zmianą?
W jaki sposób skutecznie zarządzać Zmianami?

Akredytowane szkolenia
z certyfikowanym egzaminem

CHANGE
MANAGEMENT
Foundation
Practitioner
APMG International logo oraz Swirl Device logo są znakami towarowym The APM Group Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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5 powodów, dla których warto wybrać szkolenia certy kujące
Change Management APMG lnternational
1. Eksperci: szkolenia są prowadzone przez akredytowanych przez APMG trenerów. Procesy akredytacji APMG są respektowane na całym świecie
i akredytowane przez UKAS.
2. Jakość: trenerzy akredytowani przez APMG korzystają ze znormalizowanych, akredytowanych materiałów opracowanych przez Change
Management Institute - CMI oraz doświadczonych trenerów, praktyków Zarządzania Zmianą.
3. Praktyczność: zajęcia są interaktywne, zachęcają do współpracy i odnoszą się do praktycznych przykładów.
4. Wygoda: akredytowany egzamin przeprowadzany jest bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
5. Źródło: szkolenie oparte na „Skuteczna zmiana.Podręcznik menedżera” (red.: Smith, R. King, D. Sidhu, R. and S. Skelsey, 2015)

Ekspert Trener Praktyk
Akredytowany Trener AgilePM®, akredytowany Trener Agile Business Consortium Serum Master i akredytowany
Trener Facylitator Change Management w APMG International. Posiada również certy kat Master Business Trainer
Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Absolwentka Zarządzania
i Marketingu w GWSH w Katowicach oraz studiów podyplomowych w WSB w Poznaniu – Zarządzanie Projektem.
Absolwentka Studium Psychologii i komunikacji Interpersonalnej. Obszar specjalizacji: Metodyka Agile,
Zarządzanie Projektami, Change Management, Management 3.0, Budowanie Zespołu, Metoda Scrum, Facylitacja
zespołów, Coaching zespołowy. Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami
stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad siedemnastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes rmy
doradczo - szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 17. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych
realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo) Certy kowany trener, doradca, konsultant, coach. Zrealizowała ponad
10000 godzin szkoleniowych, kilkaset godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa. Pracuje z korporacjami, dużymi
przedsiębiorstwami oraz rmami z sektora MSP jak również administracją publiczną. Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje
Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
Dyrektora Zarządzającego i Project Managera.

Dla kogo szkolenie Change Management?
Foundation

Practitioner

Dla Ciebie, jeśli:

Dla Ciebie, jeśli:

Planujesz i de niujesz Projekty Zmiany w organizacji
Angażujesz ludzi w proces Zmiany
Chcesz uzyskać kwali kacje Menedżera Zmiany
Opracowujesz strategię komunikacji i angażowania
Interesariuszy Zmiany
• Zarządzasz Projektami Zmian
• Chcesz uzyskać certy kat AMPG Change Management
Foundation i ew. certy kat Change Management Practitioner
• Jesteś na ścieżce do uzyskania międzynarodowej certy kacji
trenerskiej Change Management Accredited Trainer

• Posiadasz certy kat Change Management Foundation APMG
• Jesteś lub aspirujesz do bycia Menedżerem Zmiany, Liderem
Zmiany, Agentem Zmiany, Sponsorem Zmiany i chcesz
podnieść kwali kacje
• Zarządzasz Projektami Zmian
• Chcesz uzyskać certy kat AMPG Change Management
Practitioner
• Jesteś na ścieżce do uzyskania międzynarodowej certy kacji
trenerskiej Change Management Accredited Trainer
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Change Management Foundation
Program szkolenia Change Management Foundation
1 DZIEŃ

2 DZIEŃ

• Wprowadzenie i cele
• Kontekst zarządzania zmianami
• Uczenie się przez indywidualne osoby
- Proces i style uczenia się
- Pogłębienie nauki
• Zmiana a osoba indywidualna
- Modele zmian indywidualnych
- Motywacja
- Różnice indywidualne
• Zmiana a organizacja
- Metafory organizacji
- Kultura organizacyjna i zmiany
- Modele zmian
• Kluczowe role w procesie zmian
w organizacji
• Czynniki wywołujące zmiany
• Formułowanie Wizji Zmiany

• Strategia interesariuszy
- Kluczowe zasady
- Identy kacja i segmentacja
interesariuszy
- Mapy indywidualne osób i mapa
empatii
- Mapowanie interesariuszy
- Strategie wpływu
• Komunikacja i zaangażowanie
- Błędy komunikacyjne
- Informacja zwrotna i podejścia do
komunikacji
- Komunikowanie o zmianach czynniki, bariery i podejścia
- Kanały komunikacji (Push-Pull &
Lean-Rich)
- Planowanie komunikacji

3 DZIEŃ
• Wpływ zmiany
- Identy kacja i ocena wpływu zmiany
- Ocena wpływu interesariuszy
- Ocena stopnia dotkliwości zmiany
• Gotowość do zmiany
- Motywacja do zmian i wspieranie
jednostek
- Sieci agentów zmian
- Budowanie gotowości do zmian
organizacyjnych
- Budowanie zespołu zmian
- Plan zarządzania zmianami
- Przygotowanie się do oporu
• Powtórzenie materiału, przygotowanie
do egzaminu
• Egzamin Change Management
Foundation

Zapewniamy:
• materiały szkoleniowe
• certy kat ukończenia szkolenia akredytowanego wydany przez
Doskam w j. polskim lub angielskim
• przerwy kawowe oraz lunch na szkoleniu stacjonarnym
• możliwość wymiany doświadczeń
• przeprowadzenie egzaminu Change Management Foundation

Egzamin
Co zyskasz?
• Poznasz praktyczne podejście do kluczowych zasad
i koncepcji Zarządzania Zmianą.
• Przećwiczysz wybrane metody wykorzystywane
w Zarządzaniu Zmianami w organizacji, np. tworzenie Wizji
Zmiany, Segmentacja Interesariuszy Zmiany, opracowanie
Planu Komunikacji Zmiany.
• Przygotujesz się do egzaminu Change Management
Foundation.
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trwa 40 minut
składa się z 50. pytań wielokrotnego wyboru
sprawdza znajomość i rozumienie zasad Zarządzania Zmianą
do zaliczenia wymagane 50% poprawnych odpowiedzi

Cena:
Cena udziału jednej osoby w szkoleniu i egzaminie on-line
wynosi 1690 zł zw. z VAT

www.doskam.pl :: info@doskam.pl :: tel. 730 005 350

Change Management Practitioner
Program szkolenia Change Management Practitioner
Co zyskasz?

1 DZIEŃ
• Kluczowe zasady de niowania tego, czego powinni
nauczyć się wszyscy zaangażowani w inicjatywę na
rzecz Zmiany
• Zarządzanie Projektami Zmiany – inicjatywy, projekty
i programy dotyczące zmian
• Utrzymanie Zmiany
- Dźwignie Zmiany
• Poziomy akceptacji Zmiany
- Systemy wzmacniające Zmianę
• Przećwiczenie elementów egzaminu
akredytacyjnego
• Podsumowanie i przygotowanie do egzaminu
• Egzamin Change Management Practitioner

• Poznasz kluczowe zasady tworzenia ram procesu
Zmiany
• Przećwiczysz wybrane metody wykorzystywane
w obszarze zarządzania Zmianami w organizacji, np.
Planowanie Efektywnego Zespołu Zmiany, Plan łagodzenia
Oporu, Dźwignie Zmiany.
• Przygotujesz się do egzaminu Change Management
Practitioner

Zapewniamy:
• materiały szkoleniowe
• certy kat ukończenia szkolenia akredytowanego wydany przez
Doskam w j. polskim lub angielskim
• przerwy kawowe oraz lunch na szkoleniu stacjonarnym
• możliwość wymiany doświadczeń
• przeprowadzenie egzaminu Change Management Practitioner

Egzamin
• trwa 2,5 godz.
• składa się z 80. pytań wielokrotnego wyboru
• sprawdza umiejetność stosowania zasad i metod Zarządzania
Zmianą
• do zaliczenia wymagane 50% poprawnych odpowiedzi

Cena:
Cena udziału jednej osoby w szkoleniu i egzaminie on-line
wynosi 1990 zł zw. z VAT
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Poznaj inne
ścieżki rozwoju
Szkolenia Doskam inspirują do zmiany sposobu działania w oparciu o aktualne trendy i praktyczną
wiedzę. Sprawdź kalendarz szkoleń otwartych Doskam i wybierz odpowiednie dla siebie.

Sprawdź szkolenia otwarte
Akredytowane w APMG International
szkolenia z egzaminami

Rozwój Kompetencji Menedżerskich

Jeśli są Państwo zainteresowani nowościami z obszaru zwinnego zarządzania lub otrzymywaniem
informacji o podobnych tematycznie naszych usługach rozwojowych zapraszamy do zapisu na
newsletter. Zapewniamy, że nie nadużywamy udzielonej zgody i wysyłamy do Państwa tylko
wyselekcjonowane treści. W ramach podziękowania za subskrypcję otrzymają Państwo poradnik
„Jak radzić sobie z kon iktem w zespole”.

Zapisz się na newsletter
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Dlaczego warto z nami
współpracować?

21380

850

99,4%

Uczestników szkoleń

Klientów

poziom satysfakcji Uczestników

Doświadczenie. Od 2005 wspieramy przedsiębiorców i pracowników w rozwoju dostarczając
programy rozwijające umiejętności w obszarach zarządzania, strategii, efektywności osobistej.
Aktualność i praktyczność. Stale monitorujemy trendy rozwojowe, aktualizujemy programy i formy
rozwoju.
Dynamika. Rocznie realizujemy około 1500 godzin szkoleń dla sektora administracji publicznej, oraz
blisko 1000 godzin dla MŚP w tym z branży IT i przemysłu. Wspieramy doradczo start-up’y.
Prestiżowe partnerstwo. Od 2018 r. jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce
posiadających międzynarodową akredytację APMG International uprawniającą do realizowania
miedzynarodowych szkoleń i egzaminów Agile PM®, ABC Scrum Master,, Change Management.
Odpowiedzialność. Bierzemy odpowiedzialność za procesy zwiększające efekty rozwojowe w oparciu
o model SEB (Szkoleń Efektywne Biznesowo).
Potwierdzony standard usług rozwojowych. Od 2012 r. jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm
Szkoleniowych, a od 2017 r. spełniamy najwyższe standardy usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.
Dofinansowanie. Realizujemy usługi rozwojowe, doradcze i szkoleniowe dofinansowane z EFS.
Wyróżnieni jako Firma szkoleniowa roku 2012, 2013, 2014, 2015.
Change Management® jest znakiem handlowym APM Group Limited.Logo Change Management™ jest znakiem handlowym APM Group Limited.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Logo Change Management™ jest znakiem handlowym APM Group Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizujemy dedykowane programy rozwojowe zgodnie z modelem SEB (Szkolenia Efektywne
Biznesowo). W ramach procesu zapewniamy:
1. pogłębione badanie potrzeb
2. określenie zakresu odpowiedzialności w projekcie
3. sformułowanie celów na czterech poziomach Kirkpatricka
4. opracowanie programu, narzędzi, materiałów, metod utrzymania rezultatów
5. realizacja projektu rozwojowego
6. ocena skuteczności projektu
7. wsparcie dla uczestników szkoleń

Zapraszamy do kontaktu
DOSKAM Sp. z o.o., ul. Leśna 45, 44-102 Gliwice
tel. +48 730 005 350, e-mail: info@doskam.pl, www.doskam.pl

