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Komunikacja i współpraca w zespole

Szkolenie uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji, udzielania i poszukiwania informacji zwrotnych, umiejętnego słuchania. To sposób na uwolnienie
energii i potencjału pracowników oraz ukierunkowanie zespołów na realizację celów stawianych przez firmę. Celem projektu jest doskonalenie pracy
grupowej i poprawa atmosfery w pracy dzięki kształtowaniu postaw asertywnych i konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów.

Szkolenie skierowane jest do zespołów pracowniczych firm z każdej branży.

Korzyści dla uczestnika:

Rozwijanie wybranych kompetencji komunikacyjnych pomocnych szczególnie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
Poznanie mechanizmów psychologicznych wpływających na budowanie atmosfery zaufania i dobrych relacji w zespole.
Wzmocnienie umiejętności stosowania narzędzi ułatwiających dobór sposobu przekazu komunikatu do sytuacji.
Łatwiejsze i bardziej świadome kształtowanie relacji ze współpracownikami.
Większa śmiałość i otwartość na inne osoby.
Przećwiczenie najważniejszych narzędzi komunikacji: aktywne słuchanie, parafraza, informacja zwrotna, ujawnianie intencji, nazywanie i docieranie do
poziomu interesów.
Poznanie pułapek i barier komunikacyjnych utrudniających dialog i współpracę oraz sposobów ich unikania.
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Korzyści dla firmy:

Poprawa współpracy w zespołach pracowniczych szczególnie przy realizacji zadań i projektów między różnymi działami.
Wzrost motywacji i efektywności pracy.
Spadek liczby destruktywnych napięć, konfliktów.
Bardziej konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Ramowy program szkolenia:

Postawy sprzyjające i utrudniające skuteczną komunikację – określenie obszaru indywidualnej odpowiedzialności.
Dwie największe pułapki komunikacyjne: projekcja oraz słuchanie bez zrozumienia i sposoby ich minimalizowania.
Świat subiektywny i świat języka – indywidualne różnice znaczeń, przeżyć, doświadczeń i ich wpływ na skuteczną komunikację.
Najważniejsze narzędzia komunikacji: parafraza, komunikaty „ja”, informacja zwrotna, ujawnianie intencji, nazywanie i docieranie do interesów
partnera.
Sposoby wyrażania własnej opinii, wykorzystanie informacji zwrotnej w budowaniu otwartości i odwagi w relacji.
Wyrażanie i komunikowanie emocji – umiejętne posługiwanie się odzwierciedleniem.
Podstawy asertywności jako sposób obrony przed presją i manipulacją ze strony innych ludzi.
Skuteczny zespół – zachowania usprawniające i utrudniające efektywną pracę zespołową.
Autoanaliza własnego funkcjonowania w zespole na podstawie doświadczenia grupowego i teorii ról grupowych.
Radzenie sobie z odmową i niechęcią współpracy. Zachęcanie ludzi do współpracy i współodpowiedzialności – umiejętne dogadywanie się w sytuacji
sporu czy różnicy zdań.
Analiza trudnych sytuacji występujących w grupie – doskonalenie umiejętności i poszukiwanie nowych, alternatywnych sposobów działania.
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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.
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Kinga Wieczorek-Szyłowicz – trener biznesu z dziewięcioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich, budowania zespołu oraz
obsługi Klienta. Uczestniczyła w wielu projektach licencyjnych prowadzonych przez renomowane firmy szkoleniowe. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu
Grupy TROP oraz  Wydziału Transportu i Łączności na US. Aktualnie w trakcie certyfikacji trenerskiej „posługiwania się metodą TROP”.

Na początku kariery zawodowej pracowała jako przedstawiciel handlowy w firmach różnej branży (FMCG, reklama, telekomunikacja). Następnie przez wiele lat
jako trener wewnętrzny w korporacji o zasięgu międzynarodowym. Od dwóch lat działa jako freelancer. W warsztatch wykorzystuje różnorodne metody pracy z
grupą. Dzięki temu są one szansą na doświadczanie sytuacji, których analiza i wnioski pobudzają dalszy rozwój osobisty oraz zawodowy.

Prowadziła szkolenia m.in. dla: Diagnostyka, Vetoquinol Biowet, Urząd Gminy Mykanów, VitroLive, BURG Nieruchomości, Vox Drzwi i Podłogi, Lekkerland
Polska, EmiTel, ACP Pharma, Boll, GBS Bank, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska.

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.


