
FITNESS DLA UMYSŁU
Treningi z kompetencji miękkich



Układamy indywidualne plany treningowe 

dopasowany do potrzeb i możliwości 

czasowych.

DLACZEGO MY? CO NAS WYRÓŻNIA?

Działamy od 2014 roku, pomagając przedsiębiorcom 

w budowaniu i rozwijaniu efektywnych zespołów.  

 
INNOWACYJNOŚĆ

Trenujemy poprzez doświadczanie – 
tworzymy autorskie tematyczne gry, 
warsztaty i zabawy interaktywne. 

SKUTECZNOŚĆ

Dzięki połączeniu teorii z praktyką, 
uczestnicy wykorzystują nowe 
umiejętności tuż po wyjściu z treningu.

ELASTYCZNOŚĆ

Nasze programy treningowe są ułożone  
w taki sposób, że uczestnicy sami wybierają 
odpowiadający im termin z grafiku zajęć.

PROFESJONALIZM

Treningi prowadzone są przez 
doświadczonych trenerów, których 
specjalnością są angażujące uczestników 
techniki.

Prowadzimy rzetelne badania, które pozwalają 

precyzyjnie określić, jakie kompetencje miękkie 

wymagają rozwinięcia u poszczególnych 

pracowników. 

 



KARNETY NA 
TRENINGI  
Z KOMPETENCJI 

Pierwsze w Polsce



JAKI JEST CEL TRENINGÓW?

dla efektywnej współpracy w zespole. 

Podniesienie kompetencji 
kluczowych

które będą pomocne przy konstruowaniu 
ich ścieżek kariery oraz podczas ocen 
okresowych.

Uzyskanie informacji  
o kompetencjach pracowników



1,5-godzinne treningi poza 
godzinami pracy

CZAS

Systematycznie dostarczane dawki 
informacji – skuteczniejsze zapamiętanie

SKUTECZNOŚĆ

Uczenie przez doświadczanie  
– metody performatywne

METODY

Badania kompetencji pracowników przed  
i po szkoleniu

BADANIA

Uczestnicy sami wybierają dogodny 
dla siebie termin treningów

TERMIN

Atrakcyjna warsztatowa 
forma treningów

FORMA
Długie szkolenia – inwestycja czasowa  

i kosztowa (duże koszty utraconego przychodu)

Trudność w zebraniu całej grupy 
szkoleniowej w jednym terminie 

Niechęć i brak motywacji pracowników 

Słaby stosunek ilość informacji do ich 
przyswajalności

Nieangażująca wykładowa forma szkoleń  

Brak danych o potrzebach szkoleniowych 
oraz mierzalnej skuteczności szkolenia

PROBLEM? – ROZWIĄZANIE!



JAK WYGLĄDA PROCES? 

01. 02. 03.
Wybór kompetencji miękkich 
kluczowych dla firmy/zespołu/
stanowiska oraz metody badającej 
poziom kompetencji

Badanie wejściowego poziomu 
wskazanych kompetencji  
u pracowników oraz przedstawienie 
i omówienie raportu

Stworzenie programu szkoleniowego 
uzupełniającego luki kompetencyjne 
pracowników

Realizacja treningów

Spotkanie informacyjne  
z pracownikami + rozdanie karnetów

Regularne monitorowanie postępów

Informacja zwrotna  
dla firmy na temat postępów  
i frekwencji uczestników

Badanie efektywności szkoleń  
po zakończonym cyklu treningów oraz 
przedstawienie raportu z informacją  
o wyjściowym poziomie kompetencji

Przygotowanie wskazówek  
jak wykorzystać dane z raportów  
w ocenie okresowej oraz do 
przygotowania ścieżki kariery



TRENINGI
TEST

ESCAPE CENTER
lub

TEST

ESCAPE CENTER
lub

Wyniki badania prezentowane są w raporcie.

TEST

Testy pozwalają na zdobycie kluczowych informacji  
o kompetencjach miękkich w sposób szybki  
i mało obciążający.

Podsyłane są pracownikom w formie linku – 
mogą wypełnić je w dogodnym dla siebie 
czasie.

Wyniki badania prezentowane są w raporcie.

ESCAPE CENTER

Badani rozwiązują zagadki przygotowane do 
mierzenia kompetencji miękkich.

Proces jest monitorowany, a zachowania kandydatów 
są analizowane przez zespół badaczy.

To narzędzie jest tak samo skuteczne jak test 
psychologiczny. 



PRZYKŁADOWE  
UMIEJĘTNOŚCI 

Na umiejętności składają się 
wybrane kompetencje:  

SPRZEDAŻ

NEGOCJACJE

Budowanie relacji, Komunikatywność, 
Orientacja na klienta, Nastawienie biznesowe 

Analityczne myślenie, Asertywność, 
Komunikatywność, Wytrwałość i konsekwencja 

AUTOPREZENTACJA

Radzenie sobie ze stresem, Elastyczność, 
Kreatywność, Komunikatywność 
 
 

PRZYWÓDZTWO

Zarządzanie zespołem, Planowanie i koordynowanie, 
Delegowanie obowiązków, Mobilizowanie innych 
 



PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘKKICH

KOMPETENCJE 
OSOBISTE

POTENCJAŁ
Zdolność myślenia  
i umiejętności osobiste 

• Kreatywność 
• Myślenie analityczne 
• Elastyczność 
• Szybkie uczenie się

WYTRZYMAŁOŚĆ
Radzenie sobie z trudnościami 

• Asertywność 
• Odporność na stres 
• Wytrwałość 
• Odpowiedzialność 
• Zdolność pracy pod 
    presją czasu

ZADANIA
Zdolność do realizacji  
celów 

• Samodzielność 
• Sumienność i dokładność 
• Orientacja na cel 
• Nastawienie biznesowe 
• Wytrwałość i konsekwencja



PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘKKICH

KOMPETENCJE 
INTERPERSONALNE

LUDZIE
Umiejętność współpracy  
z ludźmi 

• Komunikatywność 
• Praca zespołowa 
• Budowanie relacji 
• Orientacja na klienta 
• Uczenie i szkolenie

MOTYWACJA
Poziom zaangażowania  
i mobilizacji

• Dążenie do rozwoju 
• Mobilizowanie innych 
• Zaangażowanie 
• Lojalność i etyka 
• Konformizm/  
   nonkonformizm

ZARZĄDZANIE
Umiejętność wykorzystania 
metod i sposobów pracy 

• Planowanie i koordynowanie 
• Zarządzanie zespołem 
• Delegowanie 
• Zorganizowanie



PRZYKŁADOWY  
PAKIET  
KWARTALNY 
 

KOMUNIKATYNOŚĆ 
+ PRACA W ZESPOLE12 

treningów

PRZYWÓDZTWO6 
treningów

ANALITYCZNE 
MYŚLENIE6 

treningów



PRZYKŁADOWY 
HARMONOGRAM 
TRENINGÓW 
 

I MIESIĄC

Wtorek / Czwartek

Zaawansowana 
komunikacja

Style komunikacji

Komunikat „ja”

Feedback: 
konstruktywna 
informacja zwrotna

Wtorek / Czwartek

Ocena sytuacji  
z różnych perspektyw

Synteza treści

Myślenie systemowe

Myślenie koncepcyjne

Przywództwo Analityczne myślenie

Komunikatywność + praca zespołowa



III MIESIĄC

Wtorek / Czwartek

Zarządzanie 
informacją

Komunikacja online

Negocjacje 
i mediacje

Autoprezentacja

Wtorek / Czwartek

Delegowanie zadań

Osiąganie kompromisu

Wprowadzanie zasad

Wyznaczanie celów

II MIESIĄC

Wtorek / Czwartek

Biofeedback

Asertywność

Rozwiązywanie  
konfliktów

Aktywne słuchanie

Przywództwo Analityczne myślenie Komunikatywność + praca zespołowa

Wtorek / Czwartek

Myślenie wizualne

Podejmowanie decyzji

Motywatory / 
demotywatory ze 
strony szefa

Myślenie koncepcyjne



Systematyczne podnoszenie kompetencji pracowników, 
które nie obciąża nadmiernie czasu pracy 

DLA FIRMY  DLA PRACOWNIKA

Dodatkowy benefit dla pracowników  
– zwiększenie konkurencyjności oferty pracy 

Odpowiadź na realne potrzeby 
rozwojowe członków zespołu 

Rzetelne dane na temat rozwoju kompetencji 
pracowników jako element do wykorzystania  
w ocenie okresowej 

Macierz kompetencji całego zespołu pozwalający  
na skuteczniejsze zarządzanie nim 

Systemowe planowanie ścieżek 
rozwoju pracowników 

Zwiększenie motywacji wewnętrznej  
do rozwoju  

Rozwój w obszarach, przejawiających się 
zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym 

Podnoszenie kompetencji dostosowane  
do potrzeb każdego pracownika 

Otrzymanie unikalnej wiedzy na temat 
siebie oraz informacji zwrotnych od trenera 

JAKIE SĄ KORZYŚCI?



Mają na swoim koncie lata 
praktyki w prowadzeniu 
szkoleń

Posiadają wykształcenie 
kierunkowe oraz liczne 
certyfikaty

Autorzy programów 
szkoleniowych

Specjaliści do spraw 
treningów kompetencji 
miękkich

TRENERZY 

Chcesz dowiedzieć się jak uzyskać dofinansowanie na nasze treniningi sięgające nawet 80% wartości całego szkolenia?  
Skontaktuj się z naszym zespołem już teraz! 



Skontaktuj się już dziś

ZACHĘCAMY  

Kinga Michalak
Odpowiedzialna za projekt 
Prezes Make my mind

kinga.michalak@makemymind.pl 
+48 531 288 287

Iwo Toporski
Koordynator projektu 
Specjalista ds. Szkoleń

iwo.toporski@makemymind.pl  
+48 500 227 575 


