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Czym jest Tarcza
Szkoleniowa?
ZDALNE SZKOLENIA NA ŻYWO Z TRENEREM

Krótkie moduły szkoleń dla firm, prowadzone w formule zdalnej przez
internet, dopasowane do potrzeb klienta i uwzględniające aktualny
kontekst biznesowy (kryzys gospodarczy, koronawirus, praca zdalna)
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TEMATÓW

12 1,5h
SESJE FORMA ZDALNA

TRENER EKSPERT WDROŻENIE KONTEKST



Zalety szkoleń zdalnych
W RAMACH TARCZY SZKOLENIOWEJ

Krótka forma pozwalająca na przeprowadzenie szkolenia w skupieniu podczas
pracy zdalnej i powrót pracowników do swoich obowiązków
Szkolenia prowadzone przez trenerów ekspertów-praktyków
Prowadzone w małych grupach do 8 osób w formie warsztatowej lub w
dużych grupach do 50 osób w formie webinarów (w dogodnym terminie)
Wsparcie trenera we wdrożeniu umiejętności w praktykę po szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe z terminem realizacji, do którego
otrzymują informację zwrotną. Mają również możliwość nieograniczonych
konsultacji w ramach tematu do 30 dni od szkolenia
Dopasowane do potrzeb klientów i atualnego kontekstu biznesowego
Niska cena szkolenia, dzięki krótkiej formie oraz przeprowadzaniu szkolenia
przez internet
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Skuteczność szkolenia
JAK WYGLĄDA PROCES PRZYGOTOWANIA
I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA?

Nawiązanie
kontaktu

Zadanie
wdrożeniowe

dla uczestników

Udzielenie
informacji
zwrotnej

Dodatkowe
konsultacje i

wsparcie

Badanie potrzeb
szkoleniowych

Opracowanie i
przeprowadzenie

szkolenia
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Wyznaczanie celów metodą SMART i OKR

Określanie priorytetów długo i krótkoterminowych

Tworzenie list zadań i planowanie ich realizacji

Planowanie projektów z wykorzystaniem map myśli

Bezstresowa efektywność wg. metody GTD

Email i pulpit pod kontrolą

Planowanie dnia i tygodnia pracy

Zarządzanie czasem - efektywna praca z kalendarzem

Maksymalna koncentracja w pracy

Regeneracja sił i zarządzanie własną energią

Zarządzanie przepływem informacji

Narzędzia i aplikacje wspierające produktywność

TIME MANAGEMENT 3.0

Tematy szkoleń do wyboru
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Time Management 3.0
ZARZĄDZANIE CZASEM I ZADANIAMI
W PRAKTYCE Z WYKORZYSTANIEM
NOWYCH TECHNOLOGII

wszystkich osób, które chcą lepiej zarządzać
swoim czasem i podnieść własną produktywność
menadżerów zespołów, którzy chcą mieć większą
kontrolę nad przepływem i realizacją zadań
pracowników
właścicieli firm, którzy chcą mieć więcej czasu na
zadania strategiczne
zapracowanych osób, które mają dużo obowiązków na
głowie i chcą mieć więcej czasu dla siebie
osób, które chcą wykorzystać nowoczesne technologie
do poprawy swojej skuteczności

Szkolenia przeznaczone są głównie dla:
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poznasz wady i zalety metody SMART
nauczysz się wyznaczać cele metodą
SMART i OKR (Objectives and Key Results)
dowiesz się, dlaczego ludzie nie realizują
celów i jak zwiększyć szansę  na ich
osiągnięcie
dowiesz się, jak mierzyć cele i monitorować
ich postępy w realizacji
wyznaczysz swoje cele, określisz mierniki i
zaplanujesz ich realizację

WYZNACZANIE CELÓW
METODĄ SMART I OKR

OKREŚLANIE PRIORYTETÓW
- DŁUGO I

KRÓTKOTERMINOWYCH

poznasz najbardziej skuteczne metody
określania priorytetów oraz trzy pytania,
które mogą odmienić Twoje życie i biznes
dowiesz się, czym jest "Lejek Priorytetów"
i jak zastosować go w praktyce
nauczysz się określać priorytety w
perspektywie krótko i długoterminowej
wyznczysz swoje najważniejsze priorytety
z perspektywy roku, kwartału i tygodnia



dowiesz się w jaki sposób zbierać i
organizować zadania
dowiesz się czym są listy kontekstowe i
dlaczego są lepsze od zwykłych list To Do
dowiesz się, czym jest piramida decyzji i jak za
jej pomocą zmniejszysz liczbę swoich zadań
nauczysz się zarządzać własnymi zadaniami
poznasz narzędzia i bezpłatne aplikacje
wspierające zarządzanie zadaniami
zaplanujesz swoje zadania na bieżący tydzień

TWORZENIE LIST ZADAŃ
I PLANOWANIE ICH

REALIZACJI

PROSTE PLANOWANIE
PROJEKTÓW Z

WYKORZYSTANIEM MAP
MYŚLI I TABLICY KANBAN

poznasz 6 praktycznych kroków prostego
planowania projektów
nauczysz się wykorzystania Metody Salami i
Szwajcarskiego Sera w planowaniu projektu
nauczysz się przeprowadzania burzy
mózgów z wykorzystaniem map myśli i
tablicy kanban do planowania projektów
poznasz narzędzia i bezpłatne aplikacje
wspierające planowanie projektów
zaplanujesz do realizacji swój projekt



dowiesz się czym jest bezstresowa
efektywność wg. Metody GTD i jej zalety
poznasz 5-etapowy proces zarządzania
zadaniami
poznasz mapę zarządzania zadaniami i
nauczysz się z niej korzystać
poznasz narzędzia i aplikacje wspierające
zarządzanie zadaniami metodą GTD
zbudujesz swój system zarządzania zadaniami
zgodny z metodą GTD

BEZSTRESOWA EFEKTYWNOŚĆ
WG. METODY GTD

EMAIL I PULPIT POD
KONTROLĄ

poznasz najważniejsze zasady pracy z pocztą
elektroniczną
poznasz Metodę 4D w zarządzaniu
przychodzącymi emailami
poznasz najważniejsze zasady higieny poczty
i utrzymywania porządku na pulpicie
poznasz sposoby na to, by kończyć każdy
dzień z pustą skrzynką odbiorczą
nauczysz się korzystać z Outlooka w
efektywny sposób



poznasz najważniejsze zasady zwiększające
efektywność w planowaniu dnia i tygodnia 
dowiesz się, czym są przeglądy tygodniowe i
dlaczego musisz je robić
nauczysz się planować swój tydzień i dzień w
efektywny sposób
dowiesz się, czym jest "złota godzina" i jak ją
wkorzystać, by podnieść produktywność
zaplanujesz swój najbliższy tydzień i dzień
pracy po szkoleniu

PLANOWANIE DNIA
I TYGODNIA PRACY

ZARZĄDZANIE CZASEM -
EFEKTYWNA PRACA Z

KALENDARZEM

poznasz 3 krzywe produktywności, które
musisz uwzględnić w planowaniu czasu
dowiesz się, jakie są trzy rodzaje spraw
umieszczanych w kalendarzu i jak je planować
poznasz metodę bloków czasowych i
nauczysz się stosować ją w praktyce
poznasz zasadę 60/40 i nauczysz się
stosować ją w praktyce
zaplanujesz swój kalendarz na najbliższy
tydzień po szkoleniu



poznasz krzywą zakłóceń i jej wpływ na
koncentrację na zadaniu
określisz swoje dystraktory i "złodzieje
czasu" i dowiesz się, jak sobie z nimi radzić
poznasz krzywą koncentracji na zadaniu i jej
wpływ na efektywną pracę
poznasz Technikę Pomodoro i nauczysz się
wykorzystać ją w praktyce
poznasz narzędzia i aplikacje wspierające
efektywną pracę w skupieniu

MAKSYMALNA
KONCENTRACJA NA
REALIZACJI ZADAŃ

REGENERACJA SIŁ,
ZARZĄDZANIE WŁASNĄ ENERGIĄ

I WORK-LIFE-BALANCE

dowiesz się, jak  dbać o energię i bycie
prodktywnym przez długi czas
poznasz cztery obszary odnowy i zaplanujesz
działania w każdym z nich
poznasz pięć źródeł energii i dowiesz się, jak z
nich korzystać, by zwiększyć swoją efektywność
poznasz sposoby na podnoszenie energii w
ciągu dnia, by pozostać produktywnym 
nauczysz się tak planować swój czas, by zadbać
o balans między pracą a życiem prywatnym



dowiesz się jak dostosować rzeczywistość i
jak zarządzać napływającymi informacjami,
by zapanować nad chaosem informacyjnym
poznasz narzędzia do zarządzania
informacjami
dowiesz się, jak w bardzo szybki sposób
pozyskać najbardziej wartościowe
informacje w dowolnym temacie i zostać w
nim ekspertem
zbudujesz swój system gromadzenia wiedzy

ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM
INFORMACJI I ZDOBYWANIE

NOWEJ WIEDZY

NARZĘDZIA I APLIKACJE
WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ

OSOBISTĄ I ZESPOŁOWĄ

dowiesz się, jakich narzędzi potrzebujesz, by
podnieść swoją produktywność na wyższy
poziom (Twój i osób z którymi współpracujesz)
dowiesz się w jaki sposób dobierać aplikacje, by
jak najlepszy sposób je wykorzystać
poznasz najpopularniejsze, bezpłatne aplikacje
usprawniające pracę osobistą i komunikację
zespołową
wybierzesz i wdrożysz aplikacje dostosowane
do Twoich aktualnych potrzeb



Trener prowadzący
MARIUSZ TOMASZEWSKI

Praktyk biznesu, współtwórca sukcesu ogólnopolskiej sieci
sklepów RTV i AGD MediaExpert
Ekspert strategii, zarządzania sprzedażą oraz efektywności
osobistej, menadżerskiej i zespołowej (produktywności)
Ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach
menadżerskich średniego i wyższego szczebla (w tym 12 w
zarządzaniu zespołami rozproszonymi
Ponad 10 lat doświadczenia trenerskiego i coachingowego
Ponad 40 ukończonych szkoleń i programów rozwojowych
jako uczestnik (w tym Harvard Business Review Polska)
Pasjonat żeglarstwa, chodzenia po górach i rozwoju
osobistego
Autor bloga i kanału na YouTube o skuteczności w życiu i
biznesie

PRZEDSIĘBIORCA, TRENER, COACH, PSYCHOLOG

www.mariusztomaszewski.pl

https://mariusztomaszewski.pl/


Trener prowadzący na żywo
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA KRÓTKIEGO FILMU TRENERA

NA TEMAT PRODUKTYWNOŚCI

https://www.youtube.com/watch?v=XaTDhaimnss&t=
https://www.youtube.com/watch?v=XaTDhaimnss&t=


REKOMENDACJE

MACIEJ WIŚNIEWSKI

Jestem bardzo zadowolony!
Świetne metody, zadania w

grupach, prawdziwe przykłady z
realnego biznesu.

Mariusz to pełna profeska.

CEO Lingerie Partner

MARCIN KIELISZEK

Bardzo polecam szkolenia z
Mariuszem Tomaszewskim.

Są prowadzone w miłej
atmosferze, a jednocześnie na

najwyższym poziomie.

Social Media Manager

DAMIAN WASILEWSKI

Polecam szkolenia Mariusza .
Zwłaszcza z zakresu zarządzania

czasem i zadaniami. Dużo
praktycznej wiedzy i narzędzi do

wykorzystania na co dzień.

Kierownik Biura



FIRMOWE KURSY ONLINE
NAGRYWAMY FILMY SZKOLENIOWE "NA MIARĘ" DO

WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA W TWOJEJ FIRMIE

Możliwość
wielokrotnego powrotu

do treści szkolenia
przez pracowników w

dowolnym czasie i
miejscu

Możliwość szkolenia
nowych pracowników w
identyczny sposób bez

ponoszenia
dodatkowych kosztów

Wysoka skuteczność
dzięki krótkim formom
szkoleń zakończonych

zadaniem
wdrożeniowym

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Oszczędność na
kosztach organizacji

szkoleń (salki
szkoleniowe, catering,

noclegi, dojazdy,
nieobecności)



Dofinansowanie do 80%
TERAZ MASZ AŻ 3 MOŻLIWOŚCI:

SPRAWDŹ TERAZ

DOFINANSOWANIA
USŁUG

ROZWOJOWYCH

Skontaktuj się z nami a bezpłatnie sprawdzimy wszystkie możliwości, pomożemy w
przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz rozliczeniu dofinansowania. Całą "papierologię"
bierzemy na siebie! Więcej informacji na: www.mtc.pl/dofinansowania-ue
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https://mtc.pl/dofinansowania-ue/


Dziękujemy
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 
 
 

Biuro: Ul. Ceramiczna 19, 64-920 Piła

TELEFON

883 329 608

ADRES EMAIL 

biuro@mtc.pl

www.mtc.pl

Szkolenia Dofinansowane i Doradztwo dla Firm

https://mtc.pl/

