
Warsztat

•  Zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu odpowiedniej komunikacji!

•  Sprawdź swoje kompetencje w trakcie ćwiczeń!

•  Wyjdź z warsztatu i wykorzystaj zdobyte umiejętności w codziennym życiu!

5 kroków do efektywnej
komunikacji

Warszawa, 14-15 września 2017 r. 

            Zgłoś swój udział już dziś!

      530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl



 WARSZTAT

Sukces menadżera w przeważającym stopniu zależy od tego w jaki sposób komunikuje się on ze swoimi podwładnymi. To właśnie 
od sposobu przekazywania informacji zależy, w którym kierunku podążają ludzie. Skąd się w takim razie biorą problemy w 
komunikacji? Dlaczego z jednymi tak łatwo się dogadać, a z innymi mamy poczucie, że za nic nie można się porozumieć? Problemy 
i przeszkody utrudniają lub czasem uniemożliwiają wręcz prawidłowe porozumiewanie się między ludźmi. 

Wierzymy, że można te bariery zlikwidować.

To na co mamy wpływ i czego możemy się nauczyć to style zachowań, a co za tym idzie style komunikacji.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

• wiedzieć jak się zwiększyć efektywność komunikacji z pracownikami , rozwiną umiejętności komunikacyjne oraz zbudują postawę 
otwartą, opartą na autentyczne komunikacji;
• znać swoje style zachowań, a tym samym poznają swoje mocne i słabe strony w komunikacji, co wpłynie na ich rozwój;
• umieć rozpoznawać style zachowań innych i wyciągać wnioski, dostosowywać komunikaty do odpowiednich stylów;
• lepiej rozumieć ludzi i ich potrzeby komunikacyjne;
• lepiej rozumiani przez współpracowników, a tym
samym będą mieć większy wpływ na innych

Metodyka prowadzenia zajęć: 

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze sztuką uczenia się dorosłych, czyli poprzez doświadczenie. Zajęcia będą prowadzone w 
formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną m.in.: 
• Gry i ćwiczenia szkoleniowe – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• Aktywne uczestnictwo, praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie repertuaru 
zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
• Techniki sprzyjające kreatywności (burza mózgów oraz analiza przypadków).
• Przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje. 

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
       Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
       Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo



WARSZTAT

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej 
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Program szkolenia: 

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATU.
• Przedstawienie celów, agenda warsztatu, opracowanie kontraktu pracy na warsztacie (zaangażowanie uczestników).
• WSTĘP przy użyciu gry SYMBOLE. Ćwiczenie ukazuję wagę komunikacji werbalnej w wyznaczaniu pracownikom celów, zadań, 
czy przekazywaniu informacji zwrotnej o postępach ich pracy.

2. WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI.
• Co komunikuję drugiej osobie werbalnie i niewerbalnie w procesie przekazywania informacji? 
• Techniki, które wpływają na skuteczną komunikację tj.: techniki aktywnego słuchania (parafraza, klaryfikacja, podsumowania; 
rodzaje pytań - otwarte vs. zamknięte, sugerujące vs. alternatywne, pytania według modelu lejka) czy podstawowe kategorie 
wypowiedzi (ocena, interpretacja, badanie, rozumienie, informowanie). Czworo uszu, czworo ust – rzecz o komunikacji wg F. S. 
von Thuna.

3. KROK 1 – EXPOSE SZEFA.
• Czym jest Expose Szefa i po co się je stosuje? Jakie są złote zasady tworzenia expose szefa i komunikowania go? Struktura 
expose. Błędy popełniane przy wygłaszaniu expose.

4. KROK 2 - DELEGOWANIE ZADAŃ.
• Styl zachowań pracowników i ich podejście do przyjęcia delegowanych zadań a styl zachowań manadżerów i sposób ich 
komunikacji. 
• Praktyczne wykorzystanie modelu MaxieDISC.

5. KROK 3 – UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ.
• Jak zbudować efektywny komunikat z informacją zwrotną? Sposoby przekazywania informacji zwrotnej: model FUKO, STAR. 
• Znaczenie informacji zwrotnej i sposobu komunikowania go w procesie rozwojowym pracowników wg. Blancharda.

6. KROK 4 – ROZMOWA ROZWOJOWA.
• Komunikacja w rozmowach rozwojowych z podwładnymi i podstawowe błędy w tym zakresie. 
• Model GROW – angażowanie pracownika do wyznaczania sobie celów rozwojowych.

7. KROK 5 – KOMUNIKACYJNE WYZWANIA MENADŻERA W XXI WIEKU.
• Skuteczna komunikacja menadżera z pracownikami w różnym wieku – sposoby, zagrożenia, bariery. 
• Nowy trend w komunikacji - STORYTELLING – umiejętność wykorzystywania przez menadżera opowiadań i narracji, by 
budować w pracownikach swój autorytet, chęć do rozwoju i działania.

CO POWINIENEM ROBIĆ INACZEJ? CZEGO POWINNO BYĆ WIĘCEJ?
• Indywidualne ćwiczenie OKNO JOHARI – dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy będą mieli czas na refleksję nad swoim potencjałem 
oraz nad ewentualnymi brakami w zakresie komunikacji z pracownikami. Po tym ćwiczeniu nastąpi podsumowanie 
najważniejszych treści warsztatu
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    TRENER

Magdalena Macutkiewicz

HR BP& Coach & Psycholog & Trener

HR z " krwi i kości " z doświadczeniem w branży produkcyjnej, shared services i IT w zakresie efektywności 
organizacji, zarządzania talentami i planowania ścieżek karier pracowników, prowadzenia szkoleń i sesji 
coachingowych. 

Cieszy się z wprowadzenia nowych sposobów pracy i rekrutacji (grywalizacja), a także graficznej wizualizacji podczas 
szkoleń i coachingu. 

Socjolog, psycholog, wykładowca i trener wew. Realizowała szkolenia m.in. dla ALSTOM Konstal, ALSTOM Power, 
ALSTOM Grid, GE Power, EDC, Fundacji Elbląg, MaxieHILL. 

Realizowała szkolenia z: zarządzania zmianą, zarządzania czasem, komunikacji, procesu planowania, ocen 
pracowniczych, przekazywania informacji zwrotnej, zarządzania, rozmów coachingowych, czy motywowania. 

Charakteryzuje się dobrym poczuciem humoru i pozytywnym podejściem do pracy, silną wiarą w ludzi i w ich 
umiejętności.


