VOFKA. WIOSKI WIEDZY I PRZYGODY

SZKOLENIA VOFKA
Wiedza, emocje, natura

Więcej niż szkolić

Spis treści

VOFKA

Otwierać, inspirować, zarażać - to nasze drogowskazy przy realizacji szkoleń.
Starannie projektujemy każdy temat szkoleniowy, bo odpowiednio
skomponowane szkolenie to takie, które pozwoli na maksymalną absorpcję
wiedzy. Wybieramy najlepsze do tego miejsca, aktywności, metody.
Zatapiamy uczestników w zieleni, pobudzamy ich kreatywność, pozwalamy
doświadczyć rzeczy niecodziennych. Organizujemy wydarzenia tak,
aby tworzyły konsekwentną całość i angażujemy weń ludzi od świtu
do zmroku. Po to by wypełnić ich po brzegi wiedzą, energią i radością bycia
razem.
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Zindywidualizowane projekty szkoleniowe
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SZKOLENIA?

Przy realizacji szkolenia stawiamy na zindywidualizowane podejście
- badamy stan wyjściowy, potrzeby, braki, a następnie projektujemy
rozwiązania dopasowane do odbiorców szkolenia.
Dlatego szczegółowy program szkolenia jest opracowywany
na podstawie diagnozy realizowanej przed szkoleniem.
Dzięki temu podejściu kształt szkolenia (program, metody, miejsce)
dopasowany jest do potrzeb, doświadczeń oraz poziomu
wiedzy odbiorców.

projektowania

1. Diagnoza

2. Analiza

1. Diagnoza - Wywiad z przedstawicielami Zleceniodawcy oraz ankieta badająca

3. Projekt

poziom wiedzy, doświadczenia i potrzeby odbiorców szkolenia.

2. Analiza - Na podstawie wyników badania oraz zaleceń Zleceniodawcy
określane są priorytety szkoleniowe.

3. Projekt - Priorytety szkoleniowe stają się punktem wyjścia przy budowaniu
szczegółowego planu szkolenia - programu, czasu, metod, aktywności
dodatkowych.
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Wiedza i wsparcie

LICZY
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Innowacyjne metody szkoleniowe, ciekawe miejsca, bliskość
natury, wsparcie poszkoleniowe, to elementy,
o które szczególnie dbamy, a które sprawiają, że szkolenie staje
się nie tylko nudnym obowiązkiem, ale przeżyciem, przygodą
i źródłem realnego wsparcia w codziennej pracy.

"Atmosfera, w jakiej
odbyło się szkolenie
wspomogła
przyswajanie nowej
wiedzy, jak i proces
integracji grupy.
Często sięgamy
pamięcią
i wspomagamy się
doświadczeniami
ze szkolenia
w codziennej pracy."
UCZESTNIK

SZKOLENIA

Miejsca – jeśli to możliwe, wybieramy te poza miastem, jak najbliżej natury,
takie, które sprzyjają ciekawości świata i przyswajaniu wiedzy. Najchętniej
realizujemy szkolenia wyjazdowe na Podlasiu.
Metody –(gry, dyskusje, warsztaty, zabawy) to nie tylko element,
który podnosi atrakcyjność spotkania, ale jego skuteczność. Do tematu
szkoleniowego dobieramy takie metody, które angażują uczestników,
pobudzają, emocjonują, być może nawet nieco stresują. Oby nie nudziły.
Wiedza zdobywana we współpracy z emocjami pozostaje w nas na dłużej.
Nasi trenerzy – to eksperci z całej Polski, ludzie, których sprawdziliśmy
i z którymi lubimy i chcemy pracować, bo pobudzają w uczestnikach to,
co najlepsze.
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Edukacja i integracja

INTEGRACYJNY

WYMIAR

SZKOLEŃ

Naszą specjalizacją są szkolenia wyjazdowe. Ich efektem,
poza edukacją, jest również integracja członków zespołu
szkoleniowego. Dzięki wspólnym wyjazdom ludzie w firmie
poznają i komunikują się lepiej, co przekłada się na jakość
codziennej współpracy w firmie.

Oferta zajęć

rekreacyjno-

integracyjnych

AKTYWNOŚĆ I LAS
zajęcia na linach (skoki, zjazdy,
wspinaczka)
warsztaty i wyprawy
przyrodnicze
gry terenowe

INSPIRACJA
I TWÓRCZOŚĆ
warsztaty rękodzieła
warsztaty kulinarne
warsztaty naturalnych
kosmetyków

PRZYGOTOWANI
warsztaty przygotowujące
do ratowania życia i zdrowia

Na życzenie klienta rozbudowujemy komponent integracji, oferując
zajęcia o charakterze rekreacyjnym, które pobudzają kreatywność,
dostarczają porcji adrenaliny lub zapewniają pogłębiony kontakt
z przyrodą.
Oferta zajęć dodatkowych obejmuje zajęcia o zróżnicowanym
charakterze, które można łączyć ze sobą dostosowując do charakteru
grupy.
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RUCH I ODŻYWIANIE
warsztaty dla zdrowia
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VOFKA - kim jesteśmy?
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Jesteśmy organizatorami szkoleń i przygód o zróżnicowanej tematyce.
Specjalizujemy się w szkoleniach wyjazdowych realizowanych
w niezwykłych miejscach woj. podlaskiego oraz przygodach ekstremalnych,
inscenizujących sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nasze wydarzenia
to wiedza podawana w niezwykłej formie. Uczestników otaczamy przyrodą,
karmimy przygodą, serwujemy przeżycia. Stawiamy na ludzi, przyjaźń.
Szukamy ciekawych form, miejsc, scenariuszy, osobowości. Łamiemy
schematy, przyzwyczajenia. Promujemy prostotę i bliski kontakt z drugim
człowiekiem.

Zapraszamy

do kontaktu

www.vofka.pl
mail: biuro@vofka.pl
tel: +48 507 588 907
facebook: /instytut.vofka
youtube: /vofka.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Przedyskutujemy ofertę, dopracujemy szczegóły,
dostosujemy do specyfiki Państwa zespołu.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Osoba do kontaktu:
Joanna Roszko
joanna.roszko@vofka.pl
tel. 503 074 102
Anna Kalinowska
anna.kalinowska@vofka.pl
tel. 507 588 907

SZKOLENIA VOFKA

STRONA 06

