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Rosnące wymagania współczesnej 
edukacji w biznesie związane są 

m.in. z ciągłym wzrostem wiedzy, 
umiejętności i świadomości 

uczestników szkoleń. Wyzwaniem 
stają się programy szkoleniowe 

podnoszące kwalifikacje ludzi 
sprawnie funkcjonujących w biznesie, 

którzy oczekują nie tylko dobrze 
przeprowadzonego szkolenia. 

Oczekują wartości dodanej, którą 
określają jako „efekt WOW”. 

agadką dla wielu trenerów i meto-

dyków (a często dla samych klien-

tów) pozostaje jak rozumieć „efekt 

WOW”. Czy jest to efekt zastoso-

wania określonych tricków szkole-

niowych i trenerskich? Czy istnieje 

jakiś zestaw takich tricków, których 

zastosowanie gwarantuje sukces? Czy jest to jednak pro-

ces bardziej skomplikowany – a „efekt WOW”jest sumą 

określonych, celowych, dobrze sprecyzowanych działań 

metodycznych? 

Wieloaspektowy WOW 

Można zaryzykować twierdzenie, że pojęcie „efektu 

WOW” zaczyna robić zawrotną karierę. Bywa utożsamia-

ne z tzw. „efektem żaby” (oczy szeroko otwarte i szeroko 

rozdziawiona buzia w akcie pozytywnego zaskoczenia). 

Wymogi współczesnego kształcenia nakładają specyficz-

ne warunki na proces i efekt edukacyjny – krótki proces 

szkoleniowy powinien być jak najbardziej efektywny 

i obfitować w jak największą liczbę atrakcyjnych elemen-

tów. Pozostaje pytanie, jakie czynniki, zjawiska decydują 

o tzw. atrakcyjności.  

Jak zrobić 
żabę na 
szkoleniach 
– „efekt WOW” 
w działaniach 
rozwojowych fi rm 

Z
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Na czele stoi trener

Pierwszym czynnikiem decydującym o ja-

kości szkolenia jest trener prowadzący 

szkolenie. Jest on najbardziej bezpośredni 

(bezpośrednio doświadczany) dla uczest-

ników szkolenia i dla organizacji. Jest on 

główną i jedyną postacią odpowiedzialną 

za wzbudzanie pozytywnych emocji w gru-

pie (sam proces wszak nie wystarczy, by 

zagospodarować emocje grupy). To trener 

dba lub zaniedbuje emocje grupy, co ma 

ogromny wpływ na proces uczenia się.  

„Efekt WOW” w szkoleniu doświadczany 

przez uczestników na poziomie pracy tre-

nera, związany jest z osobistym zaangażo-

waniem trenera w przeprowadzenie szko-

lenia poprzez przyjmowanie różnych ról 

trenerskich w pracy z grupą, elastyczność 

emocjonalną, wykorzystywanie własne-

go bogatego doświadczenia w kontakcie 

z uczestnikami. Kluczowe znaczenie na 

tym poziomie mają następujące czynniki: 
∙  rozwój osobowości trenera, 
∙   wiedza i doświadczenie zawodowe, 

pasje osobiste, 
∙   kompetencje trenerskie i metodyczne, 
∙   identyfikacja  i współpraca z zespo-

łem kreującym program szkolenia, 
∙   postawa „dawania z siebie”, czyli 

ogromnej uważności, cierpliwości 

i dbałości o uczestników szkolenia. 

Obszar ten jest wymogiem koniecznym 

do tego, by szkolenie było odebrane jako 

szkolenie WOW. Doświadczenia  w pra-

cy z różnymi organizacjami wskazują, że 

często bywa to czynnik wystarczający dla 

uczestników (w konsekwencji bardzo czę-

sto dla działu HR i decydentów) do uznania 

szkolenia za wyjątkowo atrakcyjne. Jest 

warunkiem koniecznym, jednak niewy-

starczającym z uwagi na korzyści, jakie 

szkolenie ma przynosić pojedynczemu 

uczestnikowi i całej organizacji. Szczegól-

nie w organizacjach nieposiadających spre-

cyzowanego planu rozwoju pracowników 

kluczowe znaczenie w sytuacji edukacyjnej 

ma osoba i osobowość trenera. Wydaje 

się, iż dotyczy to także zespołów, których 

członkowie doświadczają stanu wysokiego 

napięcia. Mniejsze znaczenie na tym eta-

pie ma realizacja celów szkolenia, a głów-

nym zadaniem trenera staje się wówczas 

zabezpieczanie emocjonalne uczestników, 

dbałość o dobrą atmosferę szkolenia i wy-

ciszanie negatywnych emocji.

Ważny cel

Kolejny obszar związany z jakością szko-

lenia dotyczy procesu szkoleniowego. 

Kluczowym aspektem na tym poziomie 

jest realizacja celów szkoleniowych: jed-

nostkowych, zespołowych oraz organi-

zacyjnych – związanych z efektywnością 

biznesową. Ponadto cele szkolenia po-

winny dotyczyć trzech obszarów uspraw-

niania funkcjonowania człowieka: obszaru 

wiedzy, umiejętności  i obszaru postaw. 

Ich zakres merytoryczny, stopnień oraz 

sposób realizacji powinny wynikać z przy-

jętych celów głównych procesu szko-

leniowo-rozwojowego. „Efekt WOW” 

w szkoleniu doświadczany przez uczest-

ników na poziomie procesu dotyczy 

dbałości o potrzeby jednostki – zarówno 

merytoryczne – dostarczenie określonych 

narzędzi przydatnych uczestnikowi, jak i 

metodyczne – sposób pracy angażujący 

i dopasowany do każdego uczestnika. Klu-

czowe znaczenie dla „efektu WOW” na 

tym poziomie mają następujące czynniki:  
∙   realizacja celów rozwojowych zinte-

growanych z celami całej organizacji;
∙   uwzględnienie potrzeb, oczekiwań 

zespołu i jednostki; 
∙   zaspokajanie nie nieuświadomionych 

potrzeb; 
∙   zaskakiwanie: zdziwienie, szok. 

Wydaje się, iż dwa przytoczone powyżej 

obszary wysycają rozumienie „efektu 

WOW” w szkoleniu. Można wszak wy-

obrazić sobie atrakcyjne szkolenie pro-

wadzone przez bardzo doświadczonego 

trenera, realizującego założone cele szko-

lenia. Często zatem „efekt WOW” bywa 

doświadczany już na tym etapie realizacji. 

PROFESJONALNA ORGANIZACJA
I PE NA OBS UGA KONFERENCJI, SZKOLE

I SPOTKA  INTEGRACYJNYCH…
Sale konferencyjne klimatyzowane + osprz t

 +stanowiska komputerowe,
bezpieczny parking, aktywny wypoczynek
quady, paintball, konie, kuligi, ogniska,

intymna atmosfera w zamkni tym terenie
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Wyobraźmy sobie szkolenie z asertyw-

ności efektownie zrealizowane i odpo-

wiadające na główny cel: dostarczyć 

uczestnikom wiedzy i umiejętności 

z zakresu asertywnych zachowań we 

współpracy zespołowej. Temat skądinąd 

bardzo potrzebny w wielu organizacjach, 

w których współpraca zespołowa ma zna-

czenie. Jednak, jeśli poprzestaniemy na 

tym poziomie (wzbudzając nawet „efekt 

WOW”), program szkolenia będzie jedy-

nie poprawnym standardowym ujęciem 

tematu. Dopiero odwołanie w procesie 

szkoleniowym do innowacyjnego produk-

tu umożliwia rozpatrywanie szkoleń i dzia-

łań rozwojowych w kategoriach innowa-

cyjnego know-how. 

Innowacyjne know-how

Innowacyjny produkt w obszarze progra-

mów szkoleniowych i rozwojowych to pro-

dukt nowy, który wykracza poza standard 

na rynku i łamie obowiązujące schematy 

myślenia i działania w określonym obszarze. 

Jest użyteczny – umożliwia realizację celów 

strategicznych i biznesowych organizacji 

oraz celów rozwojowych jednostek. Inno-

wacyjny know-how oparty jest o dotychcza-

sową wiedzę i  kreuje nową. Wyrazem jego 

są autorskie modele, badania, narzędzia, in-

nowacyjna metodyka szkoleniowa. Czynniki 

WOW innowacyjnych programów rozwojo-

wych to m.in.: autorskie narzędzia badaw-

cze, baza walidowanych testów dla biznesu, 

autorskie koncepcje i narzędzia szkoleniowe 

poparte publikacjami naukowymi i dla bizne-

su, wirtualizacja pracy dydaktycznej wpie-

rająca różnorodność metodyczną, zestaw 

działań „przed i po” – wparcie w diagnozie 

i we wdrażaniu. 

Trwałe zmiany

Najtrudniejsze w procesie tworzenia 

„efektu WOW” w szkoleniach jest 

kreowanie zmian organizacyjnych. To 

proces także najbardziej pracochłonny 

i obarczony dużym ryzykiem – zarówno 

dla organizacji doradczo-szkoleniowych, 

jak też dla działów HR w organizacjach 

i dla samych organizacji. Wiąże się to 

z takim zaplanowaniem i realizacją dzia-

łań szkoleniowo-rozwojowych, aby nie 

tylko wspierać zmiany, ale też prowo-

kować organizację do zmian. Poniżej 

wskazano na kluczowe czynniki WOW 

w obszarze: 
∙   WOW dopasowane do aktualnych 

potrzeb organizacji – wynikające z po-

głębionej analizy potrzeb organizacji/

grupy docelowej; szkolenie powinno 

odpowiadać na aktualną potrzebę (np. 

dostarczyć menedżerom narzędzi ra-

dzenia sobie z oporem wobec zmiany 

u pracowników).       
∙   WOW dopasowane do strategicznych 

potrzeb organizacji – obejmuje know 

how wspierający cele strategiczne 

firmy i wzmacniający efektywność or-

ganizacji, pozostaje  w zgodzie z war-

tościami firmy, standardami.  
∙   WOW rozwijające organizację – to 

działania rozwojowe, które prowokują 

do zmian w organizacjach; jest to czę-

sto niełatwy moment dla organizacji, 

gdy konsultanci rekomendują działa-

nia wynikające z kontrowersyjnych 

wyników badań w organizacji; prowo-

kują do nowych podejść, np. nowego 

modelu efektywności dla organizacji 

(gdy poprzedni model się dezaktuali-

zuje).  
∙   WOW ponadstandardowego profesjo-

nalizmu – związany z gestami indywi-

dualnymi wobec klienta, np. poprzez 

modyfikowanie własnych standardów 

z uwagi na współpracę z tym konkret-

nym klientem; poprzez dodatkowe 

zabezpieczanie procesu rozwojowego 

(np. opiekunowie projektu dostępni 

są nawet w nocy, rozwiązując proble-

my z dojazdem i zakwaterowaniem 

uczestników szkolenia).   
∙   WOW wysokiej jakości – związany 

z przestrzeganiem standardów mery-

torycznych, np. jeśli realizowane są 

badania organizacji klienta to używa-

ne są testy tylko walidowane, podda-

ne adaptacji kulturowej itp.  

Rys. 1 Model budowy i realizacji projektu szkoleniowo-rozwojowego
Opracowanie: Instytut Rozwoju Biznesu. 
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Jak zrealizować szkolenie 
z „efektem WOW”

Poniżej zaprezentowano wybrany projekt 

działań rozwojowych (doradczo-szkole-

niowych i badawczych), wskazujący jak 

szeroka perspektywa działań w organiza-

cji powinna być uwzględniona, by móc 

oczekiwać „efektu WOW” w znaczeniu 

długotrwałych efektów procesu szkole-

niowego (rys. 1).

Kluczowe cele projektu obejmowały: (1) 

zmianę kultury organizacyjnej; (2) upo-

rządkowanie procesów rozwojowych 

i szkoleniowych: wypracowanie wspólnie 

z klientem nowego podejścia do szkoleń, 

wypracowanie nowych standardów; (3) 

opracowanie planów rozwojowych pra-

cowników (zespołu menedżerskiego i ze-

spół specjalistów) – realizacja, a następnie 

monitorowanie procesu.  

Czas trwania projektu zaplanowany został 

w początkowej fazie na okres 5 lat. Pro-

jekt jest nadal realizowany  i objął do tej 

pory 3500 uczestników.

Zakres działań obejmował: kompleksowy 

projekt doradczy, projekt coachingowy 

dedykowany najwyższej kadrze mene-

dżerskiej; projekt szkoleniowy dedyko-

wany średniemu szczeblowi zarządzania; 

kompleksowy projekt szkoleniowy obej-

mujący całą organizację (w części projekt 

dofinansowany).   

Działania podjęte w Fazie diagnozy or-

ganizacji obejmowały: badanie kultury 

organizacyjnej, badanie klimatu organiza-

cyjnego, badanie zaangażowania, badania 

wizerunku pracodawcy,  wykorzystanie 

badań przeprowadzanych przez inne orga-

nizacje (badania Gallupa). 

Faza analizy potrzeb szkoleniowych do-

konana została w oparciu o wyniki De-

velopment Centre w organizacji przepro-

wadzonych dla wyższego oraz średniego 

managementu. Jednocześnie w tej fazie 

poddano weryfikacji istniejący w organi-

zacji  Model Kompetencyjny, który  zak-

tualizowano (na tym etapie rozpoczęła 

się budowa programów szkoleniowych).  

Ponadto analiza potrzeb szkoleniowych 

dotyczyła nie tylko przeprowadzenia an-

kiet i wywiadów z grupami docelowymi, 

ale też obejmowała serię spotkań z za-

rządem i z działem HR – obejmujących 

analizę strategii organizacji (z kluczowym 

aspektem strategii wobec kluczowych 

klientów), strategii rozwoju pracowników, 

analizę procesu wdrożenia struktury ma-

trycowej. We wszystkich spotkaniach 

uczestniczyli dyrektorzy programowi firmy 

szkoleniowej i zespoły trenerów-konsul-

tantów-asesorów (oddelegowane następ-

nie do realizacji określonych programów 

szkoleniowych). 

Na podstawie faz diagnozy organizacji 

i analizy potrzeb szkoleniowych prowa-

dzono Fazę budowy i pilotażu programów 

szkoleniowych, obejmującą m.in. „Kalibra-

cje programowe kreatywne i ostateczne”. 

Jest to proces zespołowego budowania 

programów w odniesieniu do analizy orga-

nizacji i potrzeb uczestników przy udziale 

klienta i wsparciu liderów merytorycznych 

dedykowanych do określonych projektów 

szkoleniowych. Lider merytoryczny to 

kluczowy trener w danym projekcie spa-

jający pracę merytoryczną określonego 

zespołu trenerskiego dedykowanego do 

określonego programu szkoleniowego – 

stanowi wsparcie dla dyr. programowego. 

Jednocześnie realizowano projekty dorad-

cze tj.: Development Centre, Assessment 

Centre, budowa Modelu Kompetencyj-

nego, warsztaty – Zarządzanie strategicz-

ne, warsztaty – Strategia HR, warsztaty 

– Wdrożenie struktury matrycowej, audyt 

personalny, warsztaty – Budowanie stra-

tegii dla klientów strategicznych. W tym 

czasie synchronicznie realizowany był 

także projekt coachingowy dla wyższego 

szczebla zarządzania.  W sumie powsta-

ło dziewięć programów szkoleniowych, 

w których jako kluczowe wykorzystano 

wyniki badań autorską baterią testów, 

dopasowano treści szkoleniowe do wyni-

ków kompetencji badanych pracowników 

i do strategii organizacji.  W fazie realizacji 

projektu wykorzystano narzędzia monito-

rowania jakości i efektywności projektów 

szkoleniowych, tj.: Pre- i post-testy; DC; 

pilotaże z zespołem HR-owym klienta;  

oceny z ankiet ewaluacyjnych; monitoring 

jakości rozwiązywania zadań wdrożenio-

wych przez uczestników; cykliczne spo-

tkania zespołu merytorycznego; serię su-

perwizji szkoleń; stałą informację zwrotną 

z działu HR o sposobach funkcjonowania 

uczestników szkoleń w organizacji (in-

formacja o wdrażaniu/zmianie zachowań 

uczestników) oraz o wdrażaniu wypraco-

wanych na szkoleniach standardów (np. 

standard rozmowy okresowej i rozwojo-

wej, standard rozmowy z klientem, stan-

dard zarządzania projektem itp.); ocenę 

360° (obecnie na etapie realizacji). Narzę-

dzia wzmacniające efektywność szkoleń 

(np. zadania wdrożeniowe, aktywne włą-

czanie menedżerów w proces budowy 

Modelu Kompetencyjnego) realizowane 

przy aktywnym udziale działu HR wpłynęły 

na pogłębianie kompetencji menedżerów 

w zakresie biegłości w posługiwaniu się 

nowym Modelem Kompetencyjnym, ak-

tywizację współpracy menedżerów z dzia-

łem HR, budowanie marki przywództwa 

HR w organizacji.   

Beatricze Andrzejewska

Autorka jest doktorem n. hum. 
w dziedzinie psychologii, dyrek-
torem programowym w obszarze 
przywództwa i kompetencji mene-
dżerskich oraz kompetencji trener-
skich w Instytucie Rozwoju Bizne-
su, jest trenerem i konsultantem.     
Kontakt: bandrzejewska@irb.pl
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