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Zarządzanie zaangażowaniem
i motywacją Pokolenia “Y”
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• Sprawdź swoje kompetencje w trakcie ćwiczeń!
• Zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania motywacją Pokolenia Y!
• Wyjdź z warsztatu i wykorzystaj zdobyte umiejętności w codziennym życiu!

Zgłoś swój udział już dziś!
 530 755 339

 ewa.rokicka@bmspolska.pl

WSTĘP

Pokolenie Y
Jak wynika z licznych badań (m.in. najnowszy raport Mind the gaps, Deloitte 2015), jak i praktyki najlepszych menadżerów
i organizacji, coraz częściej dotychczasowe style zarządzania i programy rozwojowe nie nadążają za zmianami rzeczywistości,
w jakiej funkcjonują współcześnie organizacje – zmianami pokoleniowymi, zmianami ekonomicznymi, globalizacją,
przemianami społecznymi.
Organizacja jutra nie działa w oparciu o wczorajsze schematy. Nowe podejście to umiejętność twórczego łączenia –
perspektyw, stylów, pokoleń, potencjałów. To elastyczność w ciągłej zmianie. Ale i stałość tego, co niezmienne – realnych
wartości; zaufania, lojalności i zaangażowania opartych na docenieniu, szacunku, swobodzie rozwoju i działania. W oparciu
o te założenia zapraszamy na warsztat efektywnego zarządzania w organizacji przyszłości związanej z tzw. pokoleniem „Y”.
Przedstawiciele generacji Y są zainteresowani zindywidualizowanym podejściem do ich rozwoju. Oczekują, iż organizacja
zapewni im dostęp do coachów i mentorów, opiekujących się ich ścieżką kariery. Im lepsza oferta rozwojowa, w tym dostęp
do rozbudowanych programów szkoleniowych, tym wyższa szansa na przyciągnięcie talentów pokolenia Y.
Podczas tej części warsztatu, dowiemy się jak sprawić, by współpraca z przedstawicielami pokolenia Y, po zmianach
organizacyjnych, była jak najbardziej efektywna i satysfakcjonująca dla organizacji, jak również dla samych pracowników.
Cele warsztatu
1. Odczarowanie pokolenia Y: to ludzie tacy jak my.
2. Poznanie metod współpracy z pracownikami pokolenia Y.
3. Poznanie technik oraz sposobów na zwiększenie zaangażowania Ygreków.
4. Wykorzystanie wiedzy z badań w naszej organizacji w procesie rekrutacji.
Metodyka prowadzenia warsztatu:
Szkolenia prowadzone są warsztatowo i skupione są na aktywizacji wszystkich uczestników szkolenia. Metody
wykorzystywane w trakcie zajęć to 80% zajęć praktycznych (dyskusje, ćwiczenia, analizy przypadków, testy, praca w grupach
i indywidualna) i 20% wykładu teoretycznego. Wypracowane i przedstawione w trakcie zajęć sposoby i techniki adaptowane
są do wykorzystania w rzeczywistości zawodowej uczestników.

“Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział”.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG
“Bardo dobre, praktyczne warsztaty. Dziękuję”.
Marcin Świtkowski, Komornik Sądowy, Warszawa Wola

WARSZTAT
Pre-work
1. Lektura przesłanych materiałów/linków (2-3 strony A4).
2. Zapoznanie się z prezentacją multimedialną.
Scenariusz warsztatu
1. Budowa atmosfery dla wspólnej nauki.
• Zapoznanie się trenera z uczestnikami szkolenia.
• Zainicjowanie współpracy.
Stosowane formy: autoprezentacja, ćwiczenie zespołowe.
2. Wprowadzenie do szkolenia.
• Przedstawienie tematu szkolenia.
• Określenie celów indywidualnych.
• Podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat pokolenia Y w formie interaktywnego quizu.
Stosowane formy: quiz, miniwykład, dyskusja.
3. Charakterystyka pokolenia Y – nasze doświadczenia oraz rozwiązania.
• Jak wygląda Y w naszej organizacji.
• Praca na case study charakterystycznych dla naszej organizacji.
Stosowane formy: ćwiczenia realizowane w 4-5 osobowych grupach, dyskusja.
Przypomnienie cech charakterystycznych pracownika z pokolenia Y w naszej firmie. Zidentyfikowanie najpoważniejszych wyzwań
w pracy z przedstawicielami tego pokolenia oraz praca na przypadkach wziętych z życia. Analiza zachowań obu stron, poszukiwanie
optymalnych rozwiązań.
4. Komunikacja i motywowanie przedstawicieli pokolenia Y.
• Ygrek to taki sam człowiek jak my – ma osobowość oraz potrzeby. Poznanie sposobów na ich odkrycie i za pakajanie pod kątem
zaangażowania.
• Konkretne techniki komunikacyjne wzmacniające motywację.
• Feedback nastawiony na motywację oraz angażowanie.
Stosowane formy: praca w 2-3 osobowych zespołach, miniwykład, prezentacja multimedialna, dyskusja.
Poznanie narzędzi oraz technik. Praktyczne przećwiczenie oraz zastosowanie narzędzi komunikacyjnych i motywacyjnych.

“Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie”.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo
“Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi,
miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego”.
Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex
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5. Jak zatrudniać i utrzymać przedstawicieli pokolenia Y.
• Czym skusić do zatrudnienia?
• Jak przeprowadzić skuteczną rozmowę rekrutacyjną?
• Jaki sposób zatrudnienia?
• W jaki sposób budować lojalność wobec firmy oraz zespołu?
Stosowane formy: miniwykład, praca w małych zespołach, prezentacja multimedialna, dyskusja.
Praca oparta głównie na wiedzy wynikających z badań pokolenia Y oraz możliwości ich wykorzystania w procesie
rekrutacji w naszej firmie. Poznanie metod na budowanie ducha zespołowości oraz lojalności.
6. Podsumowanie warsztatu, informacja zwrotna, transfer wiedzy w życie.
• Utworzenie zestawu dobrych praktyk postępowania z przedstawicielem pokolenia Y.
• Seria informacji zwrotnych.
• Podsumowanie warsztatu.

Stosowane formy: dyskusja, burza mózgów, praca zespołowa, wypowiedzi indywidualne.
Podsumowanie warsztatu, wskazanie możliwości praktycznego zastosowania poznanej wiedzy w praktyce.
Wymiana informacji zwrotnej między uczestnikami a trenerem. Wręczenie certyfikatów i zakończenie warsztatu.

“Pełne energii i zaangażowania warsztaty. Niezastąpiona forma praktycznych ćwiczeń w bardzo przyjaznej
atmosferze na bardzo wysokim poziomie, w gronie ekspertów. Bardzo się cieszę, że mogła uczestniczyć w tych
warsztatach, żałuję, że trwały tylko 8h”.
Elżbieta Szymańska, Kontroler Należności, IKEA

TRENERZY

Jacek Markowicz
Trener, project manager, profesjonalista w obszarze IT, skuteczny menedżer. Praktyk zarządzania, budowania
zespołów i wprowadzania zmian. Skuteczny menedżer, aktywnie motywujący do rozwoju.
Specjalizuje się we wdrażaniu zmian, outsourcingu, centralizacji i standaryzacji. Autor programów
szkoleniowych. W szkoleniach główny nacisk kładzie na wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz
praktyczne wykorzystanie nowych umiejętności. Konsultant w obszarze budowania i wdrażania strategii
rozwoju, zarządzania projektami, wprowadzaniu zmian oraz rozwoju HR. Uważny obserwator dbający o dobrą
atmosferę w trakcie pracy oraz szkoleń.
Prywatnie miłośnik dobrej muzyki granej na żywo oraz wędkarstwa.
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