Komunikowanie się w pracy –
sprawne przekazywanie informacji
i dbałość o zrozumienie
OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO
[SZKOLENIE ZDALNE]

Co nas wyróżnia

str. 2

Przygotowanie

str. 3

Profil uczestnika

str. 3

Sposób pracy podczas szkoleń zdalnych

str. 3

Program szkolenia

str. 4-5

Trener prowadzący

str. 6

Warunki organizacyjne

str. 7

OPEN Konsultacje & Szkolenia ul. Serbska 6a/1 61-696 Poznań tel. +48 61 66 22 400-401
biuro@open-szkolenia.pl www.open-szkolenia.pl

Co nas wyróżnia:
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✓

Profesjonalna
kadra
trenerska
–
nasi
trenerzy
są
praktykami
z kilkunastoletnim doświadczeniem. Są oni gwarancją najwyższej jakości usług.

✓

Elastyczność – szkolenia zostają dopasowane zgodnie z potrzebami uczestników.

✓

Małe grupy szkoleniowe – realizujemy warsztaty w grupach do 6, każdy
uczestnik otrzymuje tyle uwagi i czasu ile potrzebuje.

✓

Materiały szkoleniowe – wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych za
pośrednictwem platformy "Strefa Klienta".

✓

Kontakt po szkoleniu – każdy uczestnik może porozmawiać z trenerem po
skończonym szkoleniu lub skontaktować się w innym terminie.

✓

Dogodna forma płatności – fakturę za udział w szkoleniu wystawiamy w dniu jego
realizacji z terminem płatności 7 dni.

✓

Certyfikowana jakość – nasza firma pozytywnie przeszła przez proces certyfikacji
i zdobyła znak jakości: TGLS Quality Alliance.

✓

Sprawdzona firma – zaufało nam wiele firm, poniżej wyszczególniamy kilku
naszych partnerów. Dostępne są również referencje telefoniczne.
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Przygotowanie:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą
o

zaznaczenie

tematów

i

zagadnień,

które

są

najbardziej

interesujące

oraz

przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł
lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.

Profil uczestnika:
Szkolenie

jest

przeznaczone

dla

wszystkich

osób,

które

chcą

wzmocnić

swoje

kompetencje w zakresie komunikacji oraz asertywności.

Sposób pracy podczas szkoleń zdalnych:
Szkolenie będzie

prowadzone na żywo, w małych grupach (optymalne do 6 os.), przy

włączonych kamerach, co pozwala na zachowanie efektywności i dynamiki szkolenia.
Do realizacji szkoleń wykorzystujemy platformy: Hangouts Meet, Zoom lub Teams. Nie
ma potrzeby instalacji tych aplikacji przez uczestników, wystarczy stabilne łącze
internetowe.
Podczas szkolenia trener stosuje narzędzia umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń,
także gier lub zadań w podgrupach.
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Program szkolenia:

 analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy,
1. Zasady skutecznej
komunikacji – czyli co
robić, aby być właściwie
rozumianym?

 analiza czynników utrudniających proces komunikowania się ze strony
odbiorcy,
 rola komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacji,
 sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu.

 asertywne wyrażanie myśli - argumentacja i perswazja, czyli jak
precyzyjnie i nieagresywnie ujawniać własną opinię?
2. Asertywność w pracy
- czyli stanowcze, ale
łagodne załatwianie
codziennych spraw

 obrona swoich praw w relacjach z pracownikami,
 taktowne odmawianie,
 asertywne radzenie sobie z krytyką i atakiem (przyjmowanie ocen),
 radzenie sobie z własnym gniewem i złością.

Asertywność, rozumiana jako uruchamianie określonej postawy wobec innych, jest jedną z podstawowych
umiejętności, ważnych nie tylko w procesie zarządzania, ale i współpracy wewnątrz organizacji. W formie
krótkiego wykładu uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi ustaleniami na temat „pozycji
życiowych” po to, aby umieć rozróżnić pomiędzy zachowaniami asertywnymi, a zachowaniami o charakterze
uległości, agresji czy lekceważenia. Asertywne zarządzanie pozwala na budowanie relacji opartych na zasadzie
partnerstwa i zaufania, kolejnym elementem zajęć będzie zatem możliwość dokonania przez uczestników
szkolenia krótkiej autodiagnozy w omawianym obszarze.

 asertywna odmowa jako forma radzenia sobie z naciskiem,
3. Radzenie sobie z presją
i manipulacją

 „zdarta płyta” jako forma egzekwowania swoich praw,
 obrona własnych granic w sytuacji trudnej.

4. Przyjmowanie krytyki

 informacje krytyczne a możliwość dokonania zmiany,
 traktowanie ocen w kategoriach informacji.

 wyrażanie własnych opinii i przekonań,
5. Wyrażanie uczuć i opinii

 asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych,
 asertywne wyrażanie emocji - rola ekspresji.
Techniki

asertywności

przedstawione

zostaną

Uczestnikom

w

formie

prezentacji, w trakcie której omówimy szczegółowo zalecane metody
pozwalające na utrzymywanie relacji na poziomie asertywności. Sporym
problemem w tym obszarze jest – szczególnie w sytuacjach nacechowanych
emocjonalnie – podtrzymanie relacji z drugą osobą w obszarze, który
moglibyśmy określić mianem asertywności. Stąd

techniki asertywności

mogą być niezwykle przydatne w sytuacjach, w których do czynienia mamy
z partnerem zachowującym się w sposób uległy, lekceważący lub agresywny,
a chcielibyśmy utrzymać relację z nim na poziomie partnerskim.
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6. Argumentacja i
perswazja jako narzędzia
przekonywania

7. Asertywność w praktyce,
czyli radzenie sobie
z sytuacjami trudnymi



przygotowanie do rozmowy – budowanie argumentacji,



właściwy dobór argumentów w zależności od sytuacji
i nastawienia rozmówcy,



umiejętne forsowanie swoich racji,



podstawowe różnice pomiędzy asertywnością a agresją
w rozmowie,



perswazja jako narzędzie wywierania wpływu na innych,



podstawy negocjacji zarządczych,



negocjacje z przełożonymi – podstawowe trudności
i ograniczenia.



analiza konkretnych sytuacji pojawiających się w pracy z „trudnymi”
pracownikami, współpracownikami, przełożonymi,



analiza przyczyn powstawania trudności,



analiza popełnianych błędów podczas rozmów, próby poszukiwania
rozwiązań,



wykorzystanie parafrazy i odzwierciedlania w łagodzeniu napięcia
rozmówcy,



budowanie pozytywnego nastawiania u rozmówcy poprzez
przyjmowanie otwartej postawy oraz zadawanie pytań.

PODSUMOWANIE I INDYWIDUALNE KONSULTACJE



dyskusja podsumowująca,



przesłanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia w formie
elektronicznej (na prośbę uczestnika możemy przesłać certyfikat w
formie papierowej na wskazany adres);



zapraszamy uczestników do skorzystania z opcji e-konsultacji bądź
kontaktu telefonicznego z trenerem prowadzącym szkolenie
w przypadku pojawienia się sytuacji trudnych lub kwestii do dalszego
przedyskutowania.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku
z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.
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Trener prowadzący:
Ewa Orlik - Marciniak – trener, doradca biznesowy, coach, autorka projektów
rozwojowych

Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Z wykształcenia
psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania
kapitałem

ludzkim.

Od

kilkunastu

lat

zajmuje

się

przygotowywaniem

strategii

rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem.
Ma doświadczenie w zakresie diagnozy (Assessment & Development Center, DiSC),
realizacji badań metodą 270/360 stopni, badania satysfakcji z pracy oraz wdrażania
modeli rozwojowych w organizacjach. Współpracuje z międzynarodowymi korporacjami
przy

realizacji

rozbudowanych

projektów

HR

dotyczących

budowy

modeli

kompetencyjnych, systemów okresowej oceny pracy, systemów motywacyjnych, Train
the Trainers, High Potential.
Jako konsultant i trener prowadzi szkolenia, warsztaty i coachingi dla zespołów, liderów
i menedżerów, trenerów wewnętrznych, talentów oraz pracowników działów HR.
Prowadzi coachingi indywidualne dla menedżerów najwyższego szczebla. Specjalizuje się
w realizacji projektów rozwojowych dla kadry zarządzającej, szczególne w firmach
o

działalności

produkcyjnej.

Interesuje

się

szczególnie

rozwijaniem

potencjałów

i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.
Jako
z

praktyk

przedmiotów

współpracuje

ze

psychologicznych

środowiskiem
w

ramach

akademickim.
podyplomowych

Prowadzi
studiów

zajęcia
MBA

na

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem tematycznych publikacji
i artykułów.
Trenerka prowadziła projekty rozwojowe dla takich firm:
Amcor Tobacco Packaging, Aquanet, AVK Armadan, Avon, Blum, Bolsius, BP Europa, ColgatePalmolive Manufacturing, Dalkia, DBL, Enea, Europol Meble, Everen, EWE Energia, Exalo Drilling,
Fair Packaging, Firestone Industrial Products, Fresenius Medical Care, Fresenius Nephrocare,
Guardian, Hempel Manufacturing, Hotel Reservation Service, Hunter Douglas Fabrication, IBB
Andersia Hotel, Ideaexp, MTP, IKEA Industry Poland, Imperial Tobacco, Inalfa, Inea, ITM Baza
Poznańska, Janipol Meble, Kimball Electonics, KPS, Kruk, Kromberg & Schubert, Leopol Meble,
Limagrain, Magna Automotive, Malta-Decor, MAN Accounting Center, MAN Bus, Maripol, Neapco,
Novartis, Novol, Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Piotr i Paweł, Plastique, Polinova Polska,
Promax, Roedl & Partner, Schattdecor, Słodownia Soufflet, Solid Logistics, Steico, Südzucker
Polska, Synthos, Telekomunikacja Polska, Topex, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych,
TUI, Unilever, Volkswagen Poznań, VOSS Automotive, Wavin Metalplast-Buk, Widzialni.pl, Wika
Polska, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu, ZRUG.
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Warunki organizacyjne:
10:00 - 11:30 – szkolenie

Harmonogram szkolenia:

11:30 - 11:45 – przerwa
11:15 – 13:15 – szkolenie

Liczebność grupy:

do 6 osób

Termin:

20-21.01.2021 r.

Cena:

800 PLN + 23% VAT / 1 osoba
 przeprowadzenie
zajęć
przez
doświadczeniem w zawodzie,

trenera

z

kilkunastoletnim

 dostęp do platformy „Strefa Klienta”, gdzie może pobrać materiały,
prezentacje, filmy i zdjęcia przygotowane podczas zajęć,

Wartość obejmuje:

 możliwość skorzystania z e-konsultacji bądź kontaktu telefonicznego
z trenerem prowadzącym szkolenie w przypadku pojawienia się sytuacji
trudnych lub kwestii do dalszego przedyskutowania,
 każdemu uczestnikowi przesyłamy imienny certyfikat ukończenia
szkolenia, w formie elektronicznej (na prośbę uczestnika możemy przesłać
certyfikat w formie papierowej na wskazany adres)

• procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy)
• 4GB pamięci RAM (zalecane 8GB)
• system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja
10.13 (zalecana najnowsza wersja).

Wymagania techniczne

• przeglądarka Internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub
Safari (zaktualizowane do najnowszej wersji)
• stałe łącze Internetowe o prędkości 5 Mbps (zalecane 10 Mbps
z obrazem w jakości HD) - Kamera, mikrofon I głośniki lub słuchawki (GSUIT współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami)
• nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności
informatyczne, aby dołączyć do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez
kliknięcie w indywidualny link wysłany na adres mailowy do uczestnika
przed szkoleniem.

Zapraszam do kontaktu:
Julita Gotkowicz
tel. kom. 881 036 989
julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl
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