1. Budowanie motywacji i zaangażowania
„Nie daj sobie nigdy wmówić, że czegoś nie potrafisz. Masz jakieś marzenia - spełnij je!”

Rozwój kompetencji:
- interpersonalnych,
- skutecznej komunikacji,
- pomagających tworzyć otoczenie i atmosferę
sprzyjające motywowaniu siebie i innych,
- związanych z organizacją i zarządzaniem
kadrami: umiejętności z zakresu wyznaczania
celów, udzielania informacji zwrotnych,
prowadzenia rozmów oceniających pracę.
Szkolenie dla:
- pracowników, którzy poszukują rozwiązań
własnych problemów związanych z rozwojem
i motywacją,
- menedżerów, którym zależy na tworzeniu
i pielęgnacji dobrej atmosfery w pracy,
- osób poszukujących inspiracji i psychologicznych
czynników motywowania.

Program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coachingowy styl zarządzania, a skuteczność zespołu.
Motywowanie innych – sztuka czy technika.
Mentoring – wsparcie w rozwoju.
Analiza komunikacji niewerbalnej w kontekście kierowania zespołem.
Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na otoczenie.
Pewność siebie – siła sprawcza Twoich osiągnięć.
Konflikty na drodze do realizacji celu.

Metody szkoleniowe:
- role play,
- case study,
- filmy instruktażowe,
- feedback trenerski.
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Korzyści:
- dla uczestnika:
► dowie się jak radzić sobie ze zniechęceniem ludzi,
► dowie się jak tworzyć motywację poprzez proste niepozorne działania, ale istotne dla
poziomu zaangażowania pracowników,
► pozna siłę motywatorów pozafinansowych,
► rozwinie umiejętności z zakresu wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnych,
prowadzenia rozmów np. oceniających pracę innych,
► pozna współczesne, skuteczne narzędzia motywowania,
► dowie się jak tworzyć klimat sprzyjający motywowaniu siebie i innych.
- dla firmy:
► uzyskanie wyższego poziomu świadomości i zaangażowania pracowników,
► zwiększenie lojalności pracowników wobec firmy,
► przyśpieszenie procesu adaptacji i współpracy pracowników.
► budowanie „atrakcyjnego” wizerunku pracodawcy,
► realizacja strategii firmy z atrakcyjnym system motywacji,
► tworzenie dobrej atmosfery w pracy.
Informacje organizacyjne:
Czas trwania: jednodniowa sesja, 14 godz.
(obejmuje udział w zajęciach indywidualnych, indywidualną sesję feedbackową, materiały
szkoleniowe, serwis kawowy).
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