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Zarządzanie Talentami w Zespole 
Model Gallupa 

 

2 dni – 16 godz. dyd. 
 

CEL EDUKACYJNY 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: 

 efektywnego pozyskiwania talentów do zespołu i zmniejszenia rotacji w zespole, 

 procesu samooceny i diagnozy mocnych i słabych stron pracownika, 

 budowania konkurencyjnej pozycji przy maksymalnym wykorzystaniu talentów pracowników, 

 świadomego zarządzania talentami, by rozwijać się osobiście i wzmacniać wydajność zespołu, 

 wzrostu odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania u pracowników, 

 zwiększania efektywności pracy pracowników, 

 kształtowania kultury doskonalenia i rozwoju w zespole. 

RAMOWY PROGRAM 

1. TALENT – NATURALNE MOCNE STRONY - ZARZĄDZANIE TALENTAMI WG GALLUPA 

 Czym jest talent? Jaki ma związek z sukcesami i satysfakcją? 

 Test Gallupa wskazuje Twoje talenty. Jakie są woje mocne strony, które pozwolą osiągać Ci sukces? 

 Wachlarz 34 talentów i 4 domeny. 

 Wyniki badań i narzędzia do budowania zarządzania zespołem w Modelu Gallupa. 

2. METODY DIAGNOZOWANIA TALENTÓW WG GALLUPA 

 Postaw na Talenty - omówienie testu Gallupa na talenty neuronalne. 

 Co to jest StrengthsFinder TM? Czy wiesz, że nie wykorzystujesz połowy swoich talentów? 

 5 talentów za pomocą Clifton StrengthsFinder? 

3. ZNALEZIENIE SIĘ U SZCZYTU SWOICH MOŻLIWOŚCI. TALENTY W PRAKTYCE 

 Czy mogę zmienić talenty? 

 Czy mój układ talentów jest stały? 

 Skrzydła rozwoju... czym jest mistrzostwo osobiste w życiu i biznesie a czym być nie powinno. 

 Jaka wiedza i jakie umiejętności budują moje Mocne Strony? 

 Obszary, które mnie wzmacniają i osłabiają? Jak je identyfikować? 

 Jak warto myśleć o słabych stronach i jak nimi zarządzać? 
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 Co buduje moją siłę i poczucie własnej wartości? 

 Skąd czerpię energię do działania? 

4. IDENTYFIKOWANIE MOCNYCH STRON U SIEBIE I U INNYCH 

 Jak odkryć swoje talenty? Identyfikacja mocnych stron. 

 Jak zarządzać talentami i mocnymi stronami w organizacji czyli planowanie dalszego rozwoju. 

 Czym się różni mocna strona od talentu? 

 Co utrudnia mi rozwój mojego potencjału? 

 Moje mocne strony i mocne strony moich współpracowników. 

 Jak precyzyjnie oszacować zasoby przed przystąpieniem do nowych zadań na poziomie, zarówno 

operacyjnym, jak i strategicznym. 

 Jak wykorzystać talenty do budowania efektywnych zespołów? 

 Czym jest przywództwo oparte na talentach? 

 Kompetencje najefektywniejszych Liderów? Za kim podążają ludzie? 

 Wyniki badań i narzędzia do budowania zarządzania zespołem w Modelu Gallupa. 

5. WSPIERANIE ROZWOJU TALENTÓW W ORGANIZACJI 

 Skuteczny system informacji zwrotnej bazą rozwoju talentów. 

 Polityka szkoleniowa - jak szkolić talenty, aby podnieść ich potencjał? 

 Coaching i mentoring jako kolejny krok w rozwoju. 

 Platformy do zarządzania programami talentów. 

EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik będzie: 

 znał zasady i narzędzia pozwalające mu na zmniejszenie rotacji w zespole, 

 potrafił samodzielnie dokonać samooceny, jak również przeprowadzić diagnozę mocnych i słabych stron 

pracownika, 

 znał sposoby pozwalające na wzmacnianie wydajności zespołu, 

 potrafił – dzięki umiejętności zarządzania talentami – doprowadzić do zwiększania efektywności pracy 

pracowników poprzez stymulowanie wzrostu ich odpowiedzialności i zaangażowania, 

 wiedział jak zbudować kulturę doskonalenia i rozwoju w zespole adekwatnie do talentów pracowników, 

jakimi w zespole dysponuje. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. W przypadku 

Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również Zaświadczenie 

o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 
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ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztaty przeznaczone są dla: 

 menedżerów, 

 pracowników zespołów, 

 osób zajmujących się rekrutacją i rozwojem pracowników w organizacji. 

 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem 

Szkoleń WSH. 


