Warsztat

Certyfikowany warsztat Zarządzanie konfliktem

Warszawa, 12-13 października

• Czym jest konflikt i jakie są fazy jego powstawania?
• Jak rozróżnić konflikt pozytywny od destruktywnego?
• Jak identyfikować źródła konfliktów?
• Zasady rozwiązywania nieporozumień.
• Jak skutecznie wdrażać strategie rozwiązywania konfliktów?

Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339  ewa.rokicka@bmspolska.pl

WARSZTAT

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygania.
Konflikty są naturalną częścią życia zawodowego. W grupach nastawionych na osiąganie celów za pomocą różnych
metod to nieuniknione.
Konflikty możemy podzielić na te twórcze jak i na te które wpływają destrukcyjnie i obniżają efektywność działań. Skąd
się biorą? Różnie - zła organizacja pracy, brak informacji, niesprawiedliwy podziału zadań, rywalizacja, walka o władzę itp.
Jak sobie z nimi radzić? przede wszystkim nie chować pod dywan.

Uczestnicy podczas szkolenia poznają:
•
•
•
•
•
•
•
•

Czym jest konflikt i jakie są fazy jego powstawania?
Jak rozróżnić konflikt pozytywny od destruktywnego?
Jak identyfikować źródła konfliktów?
Skąd się biorą spory?
Zasady rozwiązywania nieporozumień.
Jak skutecznie wdrażać strategie rozwiązywania konfliktów?
Sposoby doprowadzania do końca rozpoznane konflikty.
Jak modelować otoczenie w celu zmniejszenie konfliktów destruktywnych?

Spodziewane efekty po szkoleniu:
• Podniesienie umiejętności identyfikowania konfliktów pozytywnych i destruktywnych oraz i przeciwdziałania im.
• Świadome używanie konkretnych technik pomocnych w rozwiązywaniu sporów/ konfliktów.
• Umiejętność wykorzystania metody „wygładzania ścieżki”, czyli modelowania otoczenia w celu przeciwdziałania
typowym konfliktom.
• Precyzyjne przedstawianie własnego punktu widzenia w sytuacjach spornych.
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Wartościowe spotkanie w gronie praktyków HR, poszerzające wiedzę nt. rozwiązań i narzędzi z
obszaru zarządzania zasobami ludzkimi implementowanych w rzeczywistości organizacyjnej,
uwzględniających specyfikę danej firmy i branżowość. Przyjazna, warsztatowa formuła spotkania,
stwarzająca możliwość wymiany opinii, wzajemnej współpracy i inspiracji. Świetna organizacja konferencji,
na którą złożyła się wzorcowa komunikacja wydarzenia i przyjazne miejsce spotkania. Bardzo dziękuję za te
wspólne dwa dni.
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PROGRAM
Dzień I
1.

Przedstawienie, cele, program, harmonogram, oczekiwania.

2.

Psychologia konfliktów. Uczestnicy poznają genezę powstawania konfliktów, nauczą się identyfikacji
konfliktów pozytywnych i destrukcyjnych na przykładach z życia codziennego i zawodowego.

•
•
•
•
•

Czynniki charakterystyczne dla grupy, w której pracujemy - kliki, presja grupowa.
Czynniki wynikające z relacji.
Zderzenie osobowości, różnice wiekowe, rodzajowe.
Co daje konflikt? Konflikt ,,dobry” i ,,zły”. Konflikt w kulturze popularnej a język konfliktu.
Błędy w zarządzaniu konfliktem.

3.

Strategie rozwiązywania konfliktów wg K. Thomas’a Kilmann.

•
•
•
•
•

Rywalizacja – "Jeśli nie wygram, to stracę. Muszę działać!"
Współpraca - "Istnieje rozwiązanie najlepsze dla obydwu stron. Poszukajmy go!"
Kompromis – "Dogadajmy się. Coś zyskamy, coś stracimy…”
Unikanie – "Sprawy sporne, odłóżmy to na później…"
Dostosowanie się – "Niech będzie jak Ty chcesz. Spokój jest najważniejszy..."

Style rozwiązywania konfliktów: test Thomas’a-Kilmann’a
•
Test: Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów.
•
Jak radzisz sobie w sytuacjach konfliktowych?
Dzień II
4.

Komunikowanie się w konflikcie

•
•
•
•
•
•
•

Dynamika, metody doprowadzania do zmiany, zniekształcenia komunikacji, rozwiązywanie sporu,
Identyfikacja i przełamywanie barier w sprawnym komunikowaniu się.
Poszukiwanie ukrytych znaczeń - „góra lodowa” konfliktu. Trzy wiodące rodzaje potrzeb - tzw. trójkąt
satysfakcji.
Wprowadzenie do technik zwiększających rzeczowość w komunikacji.
Techniki interaktywnego słuchania: w tym parafraza, klaryfikacja, podsumowywanie.
Sukces i porażka w rozwiązywaniu konfliktu.
Przyczyny oporu. Techniki przełamywania oporu.

5.

Metody zarządzania konfliktem w zespole - scenariusze rozwiązywania konfliktu.

•

Analiza przyczyn - skąd biorą się problemy w relacjach w zespole, pomiędzy zespołami, pomiędzy
menedżerem a kierowanym przez niego zespołem
Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole.
Zarządzanie emocjami zespołu w konflikcie.
Twórcze podejście do konfliktu, czyli poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań: metoda 5 pytań, metoda
6 kapeluszy De Bono, metoda Metaplanu.

•
•
•

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to
szkolenie z Facylitowania. Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie
spotkań. Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa- teorii było niewiele, za to praktyki
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!

Monika Sabat - AmRest

TRENER
Adam Górecki
Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca MBA, negocjator zastępczy –
uprawomocniony, mediator, coach/ trener i konsultant. Realizuje projekty szkoleniowe
i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji menedżerskich w
nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku biznesowym.
Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w zmianie,
negocjacji, sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z klientami CRM,
prowadzenia spotkań - wystąpień, organizacji pracy i czasu, coachingu i On the Job Training,
work – life balance i work – life integration.
Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych korporacjach,
wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych.
Pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach (IKEA, Electrolux).
Był wice szefem firm, ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu interim
management. Był dyrektorem sprzedaży krajowej w: Amica Wronki, Electrolux Poland
(reprezentował firmę odnośnie marek Electrolux, AEG, Zanussi), Merloni Indesit Polska
(Ariston). Pracował w Leroy Merlin oraz był szefem sprzedaży w IKEA w Polsce.
Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był odpowiedzialny za
kilkusetmilionowe budżety sprzedaży.
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