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OPIS WARSZTATÓW

Warsztaty Multitasking™ to nowa propozycja w obszarze szkoleń z efektywności i zarządzania czasem
własnym. Łączą w sobie najlepsze praktyki z obszaru project managementu, metodykę systemów typu
GTD oraz wsparcie technologiczne. Istotnym elementem procesu szkolenia jest analiza aktualnie
wykorzystywanych przez uczestnika i organizację narzędzi w celu zaprojektowania jak najbardziej
praktycznego i kompatybilnego rozwiązania. W dobie rosnących trudności z rekrutacją i motywacją
nowych pracowników warsztaty Multitasking™ gwarantują osiągnięcie wielu niezwykle istotnych
korzyści zarówno uczestnikowi szkolenia jak i całej organizacji. Każdy uczestnik kończy warsztaty z
gotowym systemem samoorganizacji.
Nad głową wiszą zaległe terminy, a nowych zadań wciąż przybywa? Nie wiesz za co się zabrać?
W chaosie zapominasz o ważnych sprawach? Zacznij skutecznie zarządzać sobą w czasie i przywróć
swojemu życiu równowagę! W trakcie szkolenia przyjrzysz się swoim zasobom i deficytom w obszarze
efektywnego zarządzania czasem. Poznasz najskuteczniejsze techniki zarządzania strumieniem zadań.
Poznasz praktyczne sposoby radzenia sobie z odwlekaniem, rozpraszaniem i brakiem samodyscypliny.
Podejmiesz ważne decyzje co do zwiększenia własnej efektywności i w oparciu o uznane metody,
zaprojektujesz indywidualny system zarządzania czasem. To wydarzenie sprawi, że zwiększysz swoją
skuteczność, a dzięki metodzie GTD+ zyskasz przynajmniej jedną dodatkową godzinę czasu dziennie!
Szkolenie szczególnie polecamy
Osobom mającym trudności ze znalezieniem równowagi między życiem prywatnym a pracą
Osobom mającym poczucie bycia w ciągłym niedoczasie
Osobom odczuwającym stres związany z natłokiem zadań
Managerom i pracownikom prowadzącym wiele projektów
Ludziom ambitnym i przedsiębiorczym pragnącym szybciej osiągać cele
Osobom narażonym na ryzyko wypalenia zawodowego
Osobom, które pragną mieć więcej wolnego czasu
Osobom, które chcą zwiększać skuteczność działań zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym
Podstawę merytoryczną stanowią uznane prace czołowych autorytetów w dziedzinie efektywności
takich jak David Allen, Brian Tracy, Stephen R. Covey, Laura Vanderkam.
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Jak ustalać priorytety i podejmować ważne decyzje w natłoku bieżących zadań?
Jak działać skuteczniej, szybciej, mądrzej prowadząc wiele projektów?
Jak skutecznie zarządzać strumieniem zadań dzięki technice multitaskingu?

KORZYŚCI

CERTIFICATE ISO 29990:2010 NR 05/11/2018/TS/WA/549/01

Przyjrzysz się własnym priorytetom i ocenisz je
pod kątem efektywności
Wybierzesz najistotniejsze obszary do rozwoju i
podejmiesz konkretne decyzje
Dzięki uporządkowaniu priorytetów ograniczysz
stres i trudne emocje
Poznasz niezwykle skuteczną metodę
zarządzania czasem – GTD
Rozpoznasz swoje główne dystraktory i
wewnętrzne blokady w obszarze efektywności
Poznasz najskuteczniejsze sposoby radzenia
sobie ze złodziejami czasu
Nauczysz się rozumieć przyczyny prokrastynacji i
poznasz skuteczne sposoby na ich pokonanie
Dzięki zastosowaniu kilku technik ze szkolenia
zyskasz dodatkową godzinę czasu dziennie
Stworzysz własny efektywny system
samoorganizacji
Program szkolenia został zaprojektowany według
najlepszych praktyk uczenia osób dorosłych
z uwzględnieniem aspektów psychologicznych,
społecznych i różnic indywidualnych. Wyznaczniki
jakości szkolenia Multitasking™ to:
Szkolenie prowadzone jest w ponad 50%
metodami warsztatowymi
Szkolenie prowadzi ekspert z ponad 15 letnim
doświadczeniem w prowadzeniu firm na
stanowisku prezesa zarządu
W trakcie szkolenia uczestnik projektuje własny
system samoorganizacji czasu
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OD UCZESTNIKA
Jakiś czas temu w ramach Brown - Forman Commercial Academy zorganizował
Pan dla swojego zespołu szkolenie z efektywności osobistej - Multitasking. Jaki
był tego powód?
Mieliśmy wrażenie, że tracimy dużo czasu na mało efektywne działania.
W rozmowach z pracownikami często słyszałem potrzebę wzmocnienia
kompetencji właściwego priorytetyzowania i zarządzania strumieniem zadań. A jak
wiadomo z roku na rok tych zadań jest więcej, podobnie jak rozpraszających
bodźców.
Dlaczego wybrał Pan naszą ofertę?
CERTIFICATE ISO 29990:2010 NR 05/11/2018/TS/WA/549/01

Parę lat temu brałem udział w organizowanym przez was kursie trenerskim i byłem
pod wrażeniem profesjonalizmu i kompleksowości oferty. Testy przed szkoleniem,
ankiety, dopasowanie programu do naszych potrzeb sprawiło, że miałem zaufanie,
powierzając mój team w wasze ręce. Porównywałem oczywiście oferty z różnych
firm, jednak mało było propozycji tak dobrze opisanych jak wasza. Bardzo istotne
było też dla mnie dopasowanie programu do potrzeb naszego teamu. Nie chciałem
jakiejś kalki szkolenia dla agentów ubezpieczeniowych, albo prawników, mój zespół
jest specyficzny i potrzebuje dedykowanych rozwiązań.
Jak ocenia Pan efekty szkolenia?
Bardzo pozytywnie. Odczuwamy teraz mniej stresu związanego z natłokiem zadań,
łatwiej podejmujemy decyzję co do priorytetów. Każdy uczestnik w trakcie
szkolenia stworzył indywidualny system samoorganizacji, co pomaga w szybszej
i lepszej realizacji zadań. Dzięki. temu, że uczestniczyłem w szkoleniu, mogłem
osobiście zidentyfikować wąskie gardła efektywności w naszym zespole. Po
szkoleniu zajęliśmy się nimi i tutaj nieocenioną pomocą były konsultacje
z trenerem. Myślę, że za jakiś czas powtórzymy to szkolenie, rozszerzając je o nowe
techniki, o ile takie istnieją.
Oczywiście, zaproponujemy Panu taki program.
Dziękuję.
Fragment wywiadu Izabeli Żurawskiej z Carlos Kruszewski Pinto – Managerem
Brown - Forman
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9:00 - 09:20 Wprowadzenie do szkolenia
Przedstawienie celów i programu szkolenia
Cele indywidualne uczestników
Pre – test
9:20 - 10:40 Kluczowe zasady efektywności
Moduł ma na celu zwrócić uwagę uczestników na najważniejsze zasady zwiększania efektywności
osobistej na podstawie prac Allena, Pareto, Coveya i Trace’go. Główne zagadnienia:
Wydajność, skuteczność, a efektywność w nowych czasach
Indywidualny styl zarządzania czasem – 4 główne typy
Indywidualna krzywa wydajności i jej znaczenie
10:50 - 11:10 Ustalanie priorytetów i kierunków działań
Moduł, dzięki skutecznym technikom, ma pomóc uczestnikom w radzeniu sobie ze sprzecznymi
bodźcami. Dzięki niemu uświadomią sobie co jest najważniejsze. Główne zagadnienia:
Metody podejmowania decyzji – technika wag i skal
Technika Benjamina Franklina
Technika planowania Vonneguta i mind-mappingu
11:20 - 13:40 Zarządzanie strumieniem zadań
Moduł zawierający techniki radzenia sobie z natłokiem bieżących zadań. Praktyczne wskazówki czerpie
z systemu Getting Things Done Davida Allena, ale adaptuje je do nowych czasów. Główne zagadnienia:
Analizowanie – zasada 2 minut
Porządkowanie – zasada 4Z
Przeglądanie – plan przeglądów
14:20 - 15:40 Projektowanie multisystemu
Celem modułu jest zaplanowanie przez uczestnika indywidualnego, kompleksowego i efektywnego
systemu do zarządzania strumieniem zadań. Główne zagadnienia:
Kompleksowy multisystem do zarządzania czasem – przykład
Wybór huba do organizacji zadań online (Nozbe, CRM, Asana)
Gromadzenie – wybór list i skrzynek
15:40 - 16:00 Podsumowanie
Analiza materiałów zebranych w trakcie szkolenia
Post – test
Rozdanie certyfikatów
*w przypadku szkolenia online oraz szkolenia harmonogram może się nieznacznie różnić
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PROGRAM*

„Myślałem, że szkolenie z
zarządzania czasem jest mi
niepotrzebne, ale przekonałem
się ile czasu mogę zaoszczędzić
dzięki lepszej organizacji”
BARTOSZ GRZEBICKI, MANAGER W
PERI POLSKA

„Przeprowadziliśmy szkolenie dla
całego zespołu sprzedaży
i jesteśmy bardzo zadowoleni ze
sposobu prowadzenia i
zawartości programu”
MARCIN WILMA, KAM BROWN FORMAN

„Szkolenie, które otwiera oczy na
wiele spraw zarówno w życiu
zawodowym jak i osobistym, to
był naprawdę dobrze
wykorzystany czas”
KATARZYNA MARCZEWSKA, HOTEL
PLAZA PARK

„Bardzo cenne wskazówki,
użyteczne, na pewno będę je
wykorzystywać, a szczególnie
system zarządzania strumieniem
zadań. W mojej ocenie to bardzo
dobre szkolenie.
SYLWIA KONOR, MANAGER ALUPROF
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REKOMENDACJE
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PROWADZENIE- AGNIESZKA NOWAK
Agnieszka jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydziale socjologicznym oraz
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studia podyplomowe na kierunku badania
marketingowe i społeczne. Jest socjologiem i badaczem społecznym i od wielu lat lokalnie diagnozuje
poziom jakości obsługi interesantów instytucji publicznych, a także bada poziom życia mieszkańców
Bielska – Białej.

Agnieszka z pasją i doświadczeniem realizuje projekty szkoleniowe zmierzające do podnoszenia
efektywności osobistej i jakości życia swoich klientów. Agnieszka ma wspaniałych synów oraz
wspierającego i kochającego partnera . Uważa, że macierzyństwo to niepowtarzalna przygoda na całe
życie. Poczucie równowagi i zdrowia zapewnia jej zdrowy styl życia i bieganie po górach. Uwielbia
ambitne kino i teatr. W wolnych chwilach maluje i uczy się gry na pianinie.
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Agnieszka jest praktykiem biznesu i współwłaścicielką oraz członkiem zarządu dwóch spółek
komandytowych działających w obszarze facility management. Jako aktywna manager dzieli się
swoim doświadczeniem i wiedzą ze studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej. Jest działaczką w Regionalnej Izbie Handlu oraz ambasadorką i trenerką BNI Polska.

PROCES SZKOLENIA
Projekty rozwojowe z dobrze zaplanowanymi działaniami około-szkoleniowymi wyróżniają się
wydłużeniem okresu pozytywnej motywacji uczestników oraz większym wzrostem i stabilnością
rozwijanych kompetencji. Dzięki systemowemu działaniu każdy uczestnik wspierany jest w procesie
zmiany przez okres minimum jednego miesiąca. Co więcej, na życzenie, dział HRM otrzymuje istotne
informacje o grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne wskazówki co do
dalszych działań.
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WARUNKI
W ramach szkolenia otwartego zapewniamy:
Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy
Badanie potrzeb każdego uczestnika
Pracę indywidualną z trenerem – grupa szkoleniowa nie większa niż 12 osób
Certyfikat w języku angielskim dla każdego uczestnika oraz suplement

CERTIFICATE ISO 29990:2010 NR 05/11/2018/TS/WA/549/01

W ramach szkolenia zamkniętego dodatkowo zapewniamy:
Consulting z działem HR
Wywiad z managerem prowadzącym zespół
Ankietę z każdym uczestnikiem szkolenia
Dopasowanie programu do potrzeb i branży organizacji
Pracę na ćwiczeniach zbliżonych do realnych wyzwań uczestników
Asystę trenera – 4 tygodnie po szkoleniu
Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań
Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,8 w skali 1 – 5
Inwestycja:
Udział w szkoleniu stacjonarnym / za uczestnika - 990 zł + VAT
Udział w szkoleniu otwartym online / za uczestnika - 495 zł + VAT
Szkolenie zamknięte, stacjonarne , z dedykowanym programem - 6 500 zł +VAT
Szkolenie zamknięte, online , z dedykowanym programem - 3 250 zł +VAT
Najbliższe edycje szkoleń znajdziesz na https://ark-skills.com/
Kontakt:

Katarzyna Kasprzycka
t: +48 501 249 067
e: katarzyna.kasprzycka@korporacja-arka.pl
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DLACZEGO ARK - SKILLS?

A jak Attitude – proaktywna, prorozwojowa i pozytywna postawa
R jak Responsibility – odpowiedzialność w każdym działaniu
K jak Knowledge – merytoryczność, oparcie w sprawdzonych teoriach i uznanych badaniach
Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że uczenie osób dorosłych nie jest procesem łatwym. Aby
zagwarantować zadowolenie uczestników, a przede wszystkim trwałą poprawę ich kompetencji
położyliśmy nacisk na jakość programu i prowadzenia. Tę jakość zapewnia kilka istotnych przewag
konkurencyjnych:
Wszyscy trenerzy są absolwentami prestiżowych kursów lub studiów trenerskich
Wszyscy trenerzy mają bogate doświadczenie biznesowe i unikalną wiedzę w swojej specjalizacji
Każde szkolenie poprzedzone jest badaniem potrzeb i analizą kompetencji każdego uczestnika
Program szkolenia jest każdorazowo dopasowany do specyfiki, branży i polityki organizacji
Pracujemy w małych grupach, co zapewnia indywidualny kontakt trenera z uczestnikami
Programy zaprojektowane są zgodnie z najbardziej efektywną metodą uczenia (cyklem Kolba)
W trakcie szkolenia pracujemy na trudnych, zgłoszonych przez uczestników sytuacjach
Szkolenie prowadzone jest intensywnie, zróżnicowanymi metodami warsztatowymi
Każdy uczestnik otrzymuje obszerny podręcznik zawierający materiały do dalszej pracy
Do naszych stałych klientów należą czołowe firmy polskie i międzynarodowe. Zapraszamy rownież
Ciebie :)
www.ark-skills.com
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Od 2010 roku mamy przyjemność towarzyszyć naszym klientom w emocjonującej wyprawie po nowe
kompetencje. Nie jesteśmy wyłącznie kolejną firmą szkoleniową lecz grupą trenerów – praktyków,
pragnących wynieść standard usług szkoleniowych w Polsce na nowy poziom. Wszyscy wywodzimy
się z biznesu, pracowaliśmy w dużych korporacjach lub budowaliśmy własne firmy. Mamy
pasję, wiedzę i doświadczenie, którymi pragniemy dzielić się z innymi. Wszyscy jesteśmy trenerami
z zamiłowania, dlatego w każde działanie wkładamy serce. We wszystkich projektach kierujemy się
trzema wartościami, które tworzą akronim ARK:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

imię i nazwisko
email

CERTIFICATE ISO 29990:2010 NR 05/11/2018/TS/WA/549/01

telefon

adres do faktury

NIP
Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z treścią regulaminu znajdującego się pod
linkiem https://bit.ly/2WAkIdc
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Umiejętności ARKA moich danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu mailowego w celu przesyłania informacji
dotyczących produktów i usług oferowanych przez Korporacja Umiejętności ARKA za pomocą
kanałów komunikacji elektronicznej

data i podpis
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