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RBFERENCJE

Firma Inspiro- Agencja Szkoteń Rozwojowych przygotow},\ilała i realizowała w Sądzie
Rejonowym Katowice- Zachód w Katowicach cykl szkoleniowy pt.: ,,Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach" w okresie od
26.09.2008 r. do 29.05.2009 r.

W celu zachowania wysokiej efektywności działań w Sądzie Rejonowym Katowicę- Zac|tod
w Katowicach, trenerzy firmy INSPIRO przeprowadzili analizę potrzeb szkoleniowyclr
z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych

w postaci ankiet i wywiadów. Na tej podstawie został

opracowany program szkoleń, który był spójny zpotrzebami ioczekiwaniami zarówno pracowllików,
jal< i

władz irrs§tucji. Cykl szkoleniowy obejmował następujące tematy szkoleń:

1, Szkolenie dla szkolącyclr
2. Profesjonalna obsłr-rga klierrta
3. Trening umiejętnościkierowniczycll
4. Zarządzanieczasem
5. Zarządzanie konfliktern
6. Trudny klient
1, ABC rekrutacji
B. Ocella pracowIlicza
9. stres i radzenie sobie ze stresem
10. Team building w organizacji

Wytypowana grllpa pracowników funkcyjnych Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach,

tj. przewodniczących wydziałów

i

kierowników oddziałów oraz sekretariatów uczestniczyła w 24

drriach szkoleniowych, co dało surnę 144 godzin,

Wszystkie moduĘ zostaĘ przeprowadzone metodą warsztatową w której wykorzYstane
zostały gry symulacyjne, and.iza przypadków, socjodrama, praaa grupowa
mózgów, dyskusja kięrowana oraz mini-wykłady, studiurn przypadku

i

i

indYwidualna, burza

praca

z

kamerą. Takie

zróznicowane formy pracy cieszyły się duzym zainteresowaniem uczestników, sPrzYjaĘ zdobYwaniu

wiedzy itrenowaniu umiejętności.Sposób realizacji szkolęń został wysoko ocenionY

PrZeZ

uczestników.

Trenerzy po zapoznaniu się ze specyfiką naszej insĘtucji byli bardzo dobrze PrzYgotowani
i dostarczyli uczestnikom

duzej praktyczrrej wiedzy. Na uwagę zasługuje otwaftoŚÓ szkolącYch

na omawianie indywidualnyclr przykładów,

Uczestnicy szkoleli otrzymdri adekwatne narzędzia,

ćwiczyli potrzebne umiejętrrościoraz zyskali wiedzę na temat swojego ftrnkcjonowania.
Po zamknięciu cyklu szkoleniowego widaó faktyczne zyski i stopieri wykorzystania nabytej wiedzY.
obserwulemy w Sądzie Rejonowym Katowice- Zac|tód w Katowicach, jako organizacjl uczącej się,

zmiany w istotnyclr obszarach, takich

jak np.

komunikacja, zarządzanie czasem, właŚciwe

delegowanie zadan.

Pani Irena Dąbrowska- Pięda wraz z zespołem profesjonalnie pokazała, iż głowne wartoŚci
firmy INSPIRO, tj. pasja iwiara w działaniarozwljazarówno trenerów, jakiteZ uczestników szkOleń,
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