komunikacja

Szkolenie:

KOMUNIKACJA
MINDSET
ORGANIZACJA
czyli skuteczna praca zespołowa

mindset

informacje
o szkoleniu
Informacje o szkoleniu
Forma szkolenia: on-line lub offline

Ilość uczestników: max. 15 osób

Cel szkolenia: poprawa skuteczności komunikacji w zespole
i efektywności pracy, przy wsparciu procesu grupowego

Koszt: do indywidualnego uzgodnienia

Komunikacja działa w przypadku osób,
Komunikacja działa w przypadku osób,
które coś z tym robią.

które coś z tym robią.
John Powell
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Opis szkolenia
Potrzeba komunikacji, zwłaszcza w obliczu ciągłych zmian, jest
kluczowym czynnikiem budującym firmowe zespoły. Niezależnie od
struktur, w jakie zorganizowane jest biuro, to właśnie ona przekłada się
na przepływ informacji, relacje i realizowane projekty, a co za tym idzie
- rzutuje na stabilność oraz dalszy rozwój firmy.
Podczas szkolenia: KOMUNIKACJA, MINDSET, ORGANIZACJA poznaję
i analizuję z zespołem problemy w komunikacji, zaczynając od ich
najgłębszego podłoża. Następnie identyfikuję emocje towarzyszące
relacjom, aby pomóc zrozumieć prawdziwe źródła problemów.
Wszystko to pozwala mi zaproponować bardzo indywidualne
rozwiązania, które sprawdzą się w rzeczywistych realiach firmy, dla
której organizuję szkolenie.
Przenoszę doświadczenia wyniesione z treningu administracyjnego
i mentalnego, aby spojrzeć na komunikację zespołu z lotu ptaka
i dostrzec wszelkie zależności, jakie wpływają na jego relacje i
przekładają się na wielopoziomową współpracę.
W ten sposób firma otrzymuje ode mnie nie tylko analizę bieżącej
sytuacji, ale też konkretne rozwiązania interpersonalne, które
zaczynamy razem wdrażać już podczas szkolenia!

Dlaczego moje szkolenie
jest inne?
Praktyka trenerska nauczyła mnie, że wprowadzanie czystej teorii do
relacji międzyludzkich przynosi małe efekty. Zamiast tego stawiam na
perspektywę "big picture", która pozwala przeanalizować sytuację firmy i
wyciągnąć trafne wnioski. Na tej podstawie tworzę autorskie
rozwiązania, gotowe do wdrożenia, towarzysząc zespołowi w zmianie.
Szkolenie z komunikacji doskonale pokazuje, że niepowtarzalność jest
w każdym człowieku, umiejętności, procesie czy zadaniu. Z dużą
wnikliwością przyglądam się różnicom między poszczególnymi ludźmi,
zespołami, zadaniami i sposobami organizacji.
Widzę w firmach to, czego inni nie dostrzegają. Instynktownie zwracam
uwagę na styl, motywację, sposób myślenia i zarządzania oraz
budowane relacje. Sam zespół jest przecież indywidualnością
i patrzenie na niego w ten umożliwia dopasowanie rozwiązań, które
zaspokajają potrzeby zarówno tych, którzy wymagają specjalnych
wskazówek, jak i tych, którzy pragną dojść do wszystkiego sami.
Ta zdolność pozwala mi indywidualizować efektywne zespoły.
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Dogłębne
poznanie

Przyglądam się komunikacji w
zespole, uwzględniają
perspektywę poszczególnych
członków i różne grupy
interesów. Omawiam z
uczestnikami ich własne case
study, aby poznać relacje i
wskazać czynniki, które
wpływają na problemy
komunikacyjne. Poznaję
wewnętrzne motywacje
pracowników, ich wyzwania oraz
wszystkie działania, jakie
podejmowano do tej pory, a
które okazały się nieskuteczne.

Dostrzeganie
zależności

Analizuję wszystko, czego
dowiem się o relacjach w
zespole i jego wyzwaniach, aby
następnie wyodrębnić sieć
połączeń, kształtujących firmę i
na różnych poziomach.
Dostrzegam powtarzające się
schematy oraz ich źródła,
wykraczające często poza
pojedynczego pracownika i
głęboko zakorzenione w
minionych doświadczeniach.

Autorskie
rozwiązania

Proponuję konkretne sposoby
na zażegnanie konfliktów,
mające swoje źródło w
potrzebach samego zespołu.
Wskazuję sytuacje, które
sygnalizują nieporozumienia i
pokazuję, jak w porę na nie
reagować. Wzmacniam
pozytywny mindset,
podnoszącym codzienną
satysfakcję z pracy i
wzmacniającym identyfikację
pracowników z firmą. Wspieram,
a jednocześnie zachęcam do
działania.

Proces
grupowy

Przechodzę z zespołem przez
proces, który nie ma z góry
założonej struktury, a zamiast
tego reaguje na oddolnie
sygnalizowane oczekiwania i
problemy. Wspólnie tworzymy
kodeks komunikacji,
odpowiadający konkretnym
realiom organizacji.
Opracowujemy nowe zasady
komunikacji i wzmacniamy
relacje w grupie, której
przyświeca teraz wspólny cel.
Zespół otrzymuje ode mnie plan
działania, towarzyszący im w
dalszej drodze.

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

Zbadanie potrzeb
zespołu, jego wyzwań i
problemów.

Zrozumienie ich źródeł
razem z grupą.

Wyciągnięcie wniosków.

ETAP 4

ETAP 5

ETAP 6

Opracowanie rozwiązań
dla konfliktów i
problemów.

Stworzenie
kodeksu komunikacji.

Lista kroków do podjęcia
po szkoleniu.
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Ula Rowińska
rowińska
Jestem Trenerem Świadomej Zmiany, Audytorem i Trenerem
Administracji. Od ponad 16 lat pracuję nad efektywnością pracy,
organizacją zmiany i budowaniem zespołów. Moje szkolenia są
dostosowane do wymagań uczestników i mają na celu podniesienie
skuteczności pracy, rozwiązanie problemów w komunikacji, a także
wsparcie rozwoju zawodowego. Uczę i daję konkretne rozwiązania,
jak zorganizować sobie pracę, zadania i cały ten biurowy świat. Przy
pomocy Treningu Mentalnego udowadniam, że dobrze
zorganizowana administracja zaczyna się w głowie!
Na co dzień prowadzę firmę UrsaGO™, która buduje i rozwija
administracje firm, opierając się na efektywnych procesach
organizacyjnych i potencjale pracowników biurowych.
Przeprowadzam audyty procesów, szkolę i wprowadzam zmiany w
życiu osobistym i zawodowym dzięki autorskim programom.
Moją misją jest wdrażać świadomą zmianę!

www.urszularowinska.pl

