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AKREDYTACJA BELBIN ASSOCIATES
Belbin Polska jest jedynym oficjalnym partnerem Belbin Associates UK w Polsce od 2003 roku. Senior
Partnerzy Belbin Polska jako Master Trainer są upoważnieni do certyfikacji firm i trenerów na rynku
polskim. Koncepcja Ról Zespołowych Dr M. Belbin’a zrewolucjonizowała podejście do efektywności
zespołowej, co przekłada się na ich jakość działania, współpracę wewnętrzną i wyższą motywację
pracowników.

6 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO UZYSKAĆ
AKREDYTACJĘ BELBIN®
1.

Kurs akredytacyjny Belbin® dostarcza wiedzę
i umiejętności w zakresie posługiwania się Koncepcją
Ról Zespołowych Belbin’a oraz narzędziem
diagnostycznym e-Interplace® na licencji BELBIN
Associates.

2.

Teoria
Ról
Zespołowych®
to
najbardziej
kompleksowe,
a
zarazem
najprostsze
do
zastosowania
narzędzie
podnoszenia
efektywności osobistej i zespołowej poprzez lepsze
zrozumienie predyspozycji i talentów.

3.

Jako akredytowany/a zrozumiesz i zaczniesz używać
metodologii Belbina, która pomaga jednostkom
i zespołom w podnoszeniu efektywności, w
atmosferze wzajemnego zrozumienia już od 30 lat.

4.

Nasi
trenerzy
podzielą
się
praktycznymi
wskazówkami jak używać raportów Belbina w
szkoleniach, programach talentowych, coachingach
indywidualnych i zespołowych oraz procesach
rekrutacyjnych. Oprócz tego, na starcie będziesz
mieć pełne wsparcie – pomożemy Ci przeprowadzić
pierwsze badanie i interpretację.

5.

Testy i raporty Ról Zespołowych mogą zostać
wygenerowane aż w 16 językach, przez co są
idealnym narzędziem dla międzynarodowych
zespołów.

6.

Uzyskasz bezterminowo ważny certyfikat i licencję,
które nie będą wymagać odnowienia.
Logo Akredytacyjne i imienny dyplom certyfikacji
Prawo do używania Logo Akredytacyjnego, do
promocji siebie lub swojej organizacji jako
oficjalnego partnera Belbin Polska, potwierdzone jest
uzyskaniem dyplomu certyfikacji – z oryginalnym
podpisem Dr M. Belbina, natomiast otrzymanie logo
uprawnia uczestnika do zamieszczenia go na stronie
internetowej.
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Program kursu
Koncepcja Belbina jest „Złotym Standardem” w podnoszeniu efektywności zespołów począwszy od
zarządów, przez zespoły zarządzające i projektowe, po zespoły sprzedażowe.
Ludzie są bardziej zaangażowani, kiedy świadomie korzystają ze swoich silnych stron. Koncepcja Belbina
pomaga wykorzystać potencjał jednostki poprzez zidentyfikowanie jej kluczowych talentów, przez co
umożliwia dobór właściwych ludzi do zespołów w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.
ETAP 1: Poznanie Koncepcji Belbina. Interpretacja Raportów Indywidualnych.
 Gra Co-operate – wprowadzenie poprzez doświadczenie do Koncepcji Belbina
 Uczestnicy zapoznają się z rozbudowaną teorią Ról Zespołowych, poznają związane z nimi silne
i słabe strony oraz analizują Raporty Indywidualne. Na tej podstawie dyskutują z prowadzącymi
na temat konsekwencji płynących z różnic pomiędzy członkami zespołów.
 Test sprawdzający wiedzę z pierwszego etapu – wspólne omówienie prawidłowych odpowiedzi.
 Omówienie zadania do wykonania pomiędzy etapami – „Praktyka”.
Każdy uczestnik otrzymuje 5 jednostek testowych do samodzielnego wykorzystania i treningu.
ETAP 2: Zadanie „Praktyka Koncepcji Belbina”
W trakcie realizacji tego zadania każdy uczestnik ma zapewnioną pomoc merytoryczną
i techniczną ze strony konsultantów Belbin Polska. Zadanie ma podwójny wymiar:
1. Pozwala zdobyć praktykę w posługiwaniu się testem oraz zebrać pierwsze doświadczenia.
W efekcie uczestnik kursu nabiera większej pewności siebie w stosowaniu i interpretacji Raportów
Indywidualnych.
2. Przeprowadzone testy stworzą nam bazę do wygenerowania dla każdego uczestnika kursu
przykładowych Raportów Relacyjnych i Zespołowych. Praca na tych raportach podczas drugiego
spotkania będzie w ten sposób łatwiejsza, bo będą one bazować na znanych uczestnikom
osobach.
Przed kolejnym etapem generujemy dla każdego uczestnika Raporty Relacyjne i Zespołowe.
ETAP 3: Praca z Raportami Relacyjnymi, Zespołowymi i Dopasowania do Stanowiska
 Na ostatnim etapie uczestnicy uczą się pracować ze złożonymi raportami, takimi jak Raporty
Relacyjne, Zespołowe czy Dopasowania do Stanowiska. Dzięki nim łatwiej pracować z zespołem
jako całością, ponieważ zwiększa się zrozumienie wpływu jednostki na atmosferę w firmie. Pod
koniec odbywa się test akredytacyjny, który weryfikuje wiedzę zdobytą podczas całego procesu
szkoleniowego; trwa on około 40 minut, a jego pozytywny wynik umożliwia zdobycie
międzynarodowego certyfikatu.
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DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ LICENCJĘ
NA E-INTERPLACE 7?
Belbin® E- interplace 7 jest narzędziem on-line zaprojektowanym specjalnie do przeprowadzania
badań opartych na metodologii Belbina generowania wynikających z nich różnego rodzaju
raportów. Obecnie dysponujemy jego 7, najnowszą wersją.
Narzędzie E-interplace umożliwia:
1) Powoływanie badań w wygodnym dla Ciebie języku i
formie (badania otwarte lub spersonalizowane, od 4
do 12 obserwatorów)
2) Kontrolowanie przebiegu badań dzięki użyciu
wygodnych poglądów i systemu przypomnień
3) Komponowanie gotowych raportów według
wybranego klucza
4) Edycję i archiwizację dowolnych badań i osób –
zarządzanie bazą informacji
5) Stały dostęp do danych umożliwiających analizę
zarówno całego zespołu jak i jego poszczególnych
członków – pod kątem np. rekrutacji, coachingu czy
zarządzania talentami.

Słowo klucz - efektywność
E-Interplace w przystępnej formie dostarcza informacji na trzech obszarach niezbędnych do rozwoju
zespołu, jak i poszczególnych osób:
- efektywność zespołowa – czy zespół jest zbalansowany? Jak możemy lepiej ze sobą współpracować?
- efektywność osobista – co motywuje mnie do działania? Jaki jest mój styl pracy?
- efektywna rekrutacja – jak znaleźć prawdziwie odpowiednią osobę na dane stanowisko?

Pozostałe raporty:
- Raport Zespołowy – analizuje mocne i słabe strony aktualnego zespołu, co pomaga w łatwiejszej
współpracy oraz odpowiednim przydzielaniu obowiązków.
- Raport Relacyjny – opisuje relacje pomiędzy dwiema osobami, z uwzględnieniem ich wzajemnego
stosunku (w zależności np. od zajmowanego stanowiska).
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