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Doceń konflikt i zbuduj porozumienie – warsztat
skutecznej komunikacji interpersonalnej

Warsztat mediacji uczy skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów, nastawienia na współpracę i pozwala odnajdywać drogi porozumienia tam,
gdzie argumenty, polemika i prośby nie działają. Program pozwala odkryć najważniejsze mechanizmy (świadome i nieświadome) ułatwiające budowanie
współpracy i porozumienia oraz wyszukiwanie rozwiązań na poziomie interesów, a nie na poziomie stanowisk. Podczas zajęć przekonujemy, że
umiejętne postępowanie w czasie konfliktu może przynieść firmie znacznie większe korzyści bądź mniejsze straty niż jego nadmierne unikanie.

Szkolenie skierowane jest do zespołów pracowniczych firm z każdej branży, na każdym szczeblu zawodowym.

Korzyści dla uczestnika:

Zwiększenie świadomości uwarunkowań własnych działań w relacji do siebie i innych.
Zidentyfikowanie swoich mocnych stron i ograniczeń w kontekście rozwiązywania sytuacji spornych i konfliktowych.
Poznanie sposobów wyjścia do negocjacji i wspólnego poszukiwania rozwiązań w sytuacji prośby lub odmowy.
Nabycie umiejętności rozróżniania poziomu „stanowisk” od poziomu „interesów”, co ułatwi nazywanie wprost ważnych dla siebie spraw.
Poznanie zasad skutecznych negocjacji nastawionych na współpracę oraz dobrych praktyk ich stosowania w pracy i życiu codziennym.
Przećwiczenie najważniejszych umiejętności prowadzenia dialogu: ujawnianie intencji, zadawanie pytań, asertywne techniki obrony przed presją
i manipulacją.
Opanowanie sposobu delikatnego docierania do interesów innych ludzi, co usprawni budowanie porozumienia i dialogu, a w sytuacji konfliktu ułatwi
mediacje i szukanie rozwiązań.
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Korzyści dla firmy:

Integracja zespołu w oparciu o wspólny dialog i rozmowy o ważnych sprawach.
Zdiagnozowanie konfliktowej sytuacji panującej w firmie na podstawie wymiany doświadczeń i opinii i wspólne wypracowanie możliwych rozwiązań.
Zwiększenie zaangażowania w sytuację panującą w firmie osiągnięte poprzez wspólne rozpracowanie trudnej sprawy.

Ramowy program szkolenia:

Najważniejsze mechanizmy komunikacyjne budujące kontakt i porozumienie: mechanizm projekcji, ujawnianie intencji, zadawanie trudnych pytań,
parafraza i odzwierciedlenie.
Stanowiska, kontekst, interesy jako różne poziomy rozumienia motywów działania. Docieranie z poziomu stanowiska do poziomu interesów. Budowanie
dialogu w oparciu o poziom rzeczywistych potrzeb i motywów.
Zasady negocjacji oparte na współpracy. Sposoby budowania kontaktu nastawionego na współpracę, co robić a czego unikać.
Konstruktywny dialog – sposoby przechodzenia od prośby lub odmowy do negocjacji. Mechanizmy, postawy, zachowania ułatwiające i utrudniające
prowadzenie negocjacji nastawionych na współpracę.
Użyteczne algorytmy działania. Pięć kroków dla skutecznego rozwiązywania problemów w oparciu o realne potrzeby obu stron. Algorytm prośby i
odmowy z wyjściem do współpracy i wspólnego poszukiwania rozwiązań.
Podstawowe mechanizmy przeciwdziałania presji i manipulacji. Elementy Analizy Transakcyjnej jako wytyczne do radzenia sobie z presją i manipulacją
innych osób.
Poszukiwanie rozwiązań w oparciu o model „wygrany-wygrany”. Umiejętne ustępowanie, dawanie satysfakcji przy jednoczesnym dbaniu o własne
interesy.
Style reakcji na konflikt, analiza indywidualnych preferencji i uwarunkowań.
Mediacja, czyli sposób na pomoc innym w trudnych sytuacjach. Zasady skutecznego mediowania i prowadzenia spotkań mediacyjnych.
Analiza indywidualnego doświadczenia i sytuacji uczestników. Doskonalenie znanych i uczenie się nowych sposobu działania opartych o współpracę.
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Trenerzy:
Jakub Pałczyński – psycholog pracy i organizacji – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut trener z ośmioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się

w szkoleniach z zakresu sprzedaży, telesprzedaży i obsługi klienta, prowadzi też program Trening Umiejętności Menedżerskich. W swojej pracy wykorzystuje
podejście humanistyczne i analizę transakcyjną. Absolwent Poznańskiej Psychologii na UAM,  posiada Certyfikat 101 wydany przez Europejskie Towarzystwo
Analizy Transakcyjnej.
W swojej pracy skupia się na rzeczywistości pracy uczestników, przygląda się ich realnym sytuacjom, pomaga rozwiązywać prawdziwe trudne sytuacje
w kontakcie z klientem, wzmacniając potencjał osobisty i inspirując do zmian.
Pracował m.in. dla AIG Bank Polska, ORLEN Petro Centrum, Verbicom S.A., Vetoquinol Biowet, Hertz, TPV Displays, Bama Polska, Newell Rubbermaid, Faber
Polska, Urząd Miejski w Jarocinie, Verbicom S.A., VOX Składy Budowlane, PWN.pl.

Wojciech Busiel - trener, coach, szef – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut, od ponad sześciu lat prowadzi szkolenia dla firm i organizacji. Specjalizuje się
w zagadnieniach dotyczących budowania dobrych relacji interpersonalnych, co w tematach szkoleniowych przekłada się na treningi umiejętności
kierowniczych,  komunikacji, asertywności i sprzedaży. Absolwent Poznańskiej Psychologii na UAM, uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii
UAM, uczestnik Szkoły Trenerów Intra, Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt oraz Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
W pracy grupowej i indywidualnej stosuje podejście psychodynamiczne i systemowe, pracując na realnych sytuacjach i trudnościach zgłaszanych przez
uczestników. W warsztacie trenerskim łączy dynamikę grupową z metodologią szkół coachingowych, co pozwala stymulować rozwój uczestników i przyspieszać
realną zmianę zachowań.
Pracował m.in. dla: ACP Pharma, Autostrada Eksploatacja S.A., AIG Bank, AVK Polska, Bama Polska, GBS w Barlinku, Hertz Systems, LG Electronics, Lisner, PKN
Orlen, Orlen Petro Centrum, PMT Marketing System, TPV Displays , Vetoquinol Biowet, VOX Składy Budowlane.

Grzegorz Kukurowski - jest trenerem biznesu, ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Moderator. Jest politologiem i germanistą, ukończył również podyplomowe
studia Zarządzania Sprzedażą. Karierę zawodową zaczynał od stanowisk specjalisty ds. sprzedaży, kolejne lata pracował na stanowiskach  kierowniczych
w międzynarodowych korporacjach branży doradztwa personalnego i był odpowiedzialny za zarządzanie zespołem pracowników, negocjacje handlowe
z klientami, rozwijanie sieci sprzedaży oraz koordynację projektów ogólnokrajowych.
Od 2008 roku prowadzi miękkie szkolenia biznesowe, głównie sprzedażowe i z zakresu obsługi klienta, zarządzania zespołem, negocjacji oraz ze współpracy
w zespole. Realizuje też warsztaty o charakterze teambuildingowym z wykorzystaniem technik linowych.  Pracował przy kilkunastu projektach szkoleniowych,
ma przepracowanych ponad 100 dni szkoleniowych.
Prowadził dedykowane warsztaty i cykle szkoleniowe dla takich klientów jak Arctic Paper, Biowet-Vetoquinol, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku.


