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Synergia może być szansą,
czyli jak zbudować efektywny zespół na podstawie
wiedzy z zakresu stylów myślenia FRIS.

Wrocław, 8 czerwca 2018

www.abk.pl

Cel szkolenia

Zakres szkolenia

Uczestnicy dzięki badaniu oraz pracy na warsztacie
otrzymają:

1. Podczas szkolenia, aktywnych ćwiczeń i omówienia indywidualnych
wyników FRIS, uczestnicy określą jak oni sami i ich współpracownicy:

− unikalną wiedzę o swoich mocnych stronach
w funkcjonowaniu w sytuacjach projektowych, pracy
zespołowej,

- podejmują decyzje,

− świadomość jak funkcjonują inni ludzie w ich zespole,
firmie,

- jakie błędy popełniają,

− wiedzę z czego wynikają problemy i konflikty związane
z pracą i współpracą międzywydziałową,
− konkretne wskazówki w jaki sposób łatwiej i skuteczniej
komunikować się i pracować w zróżnicowanym zespole.

- rozwiązują problemy,
- komunikują się w zespole,
- co przeceniają,
- w jakich zadaniach rozkwitają, pokazując swoje atuty; w jakich mają
problemy,
- kiedy chętnie wykonują zadania,
- czego potrzebują w pracy,
- czego oczekują od współpracowników i przełożonych,
- jak trzeba z nimi pracować by maksymalnie pozwolić im na rozwój ich
talentów.

Dla kogo?
Osoby zarządzające procesami, liderzy, inżynierowie
zainteresowani zwiększaniem efektywności swoich
zespołów.
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Hotel Europeum
Psycholog i pedagog. Autorka wielu artykułów z zakresu
diagnozy psychologicznej. Od ponad 15 lat specjalizuje się
w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami, prezentacji,
motywowania, zarządzania zespołem, mediacji i zarządzania
konfliktem, komunikacji w zespole i między zespołami, ocen
pracowniczych oraz technikach uczenia osób dorosłych
(szkolenia dla trenerów).
Posiada wieloletnie doświadczenie, zdobyte w trakcie
realizacji projektów dla przedsiębiorstw różnych branż,
a także jednostek administracji publicznej.
Prowadzi również coachingi dla kadry zarządzającej.
Od 2012 roku jest certyfikowanym mediatorem.
W 2013 roku skończyła szkolenia w zakresie Racjonalnej
Terapii Zachowań (54 godziny szkoleniowe) w Poznaniu
oraz wstępny kurs z Terapii Miltona Ericksona
(półroczny kurs). W 1997 roku ukończyła trzyletnią szkołę
psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu
Grupowego we Wrocławiu a w 2005 WIFI Osterreich,
szkołę Trenerów w Wiedniu organizowaną przez Instytut
Międzynarodowego Transferu Know-How
Federalnej Izby Gospodarczej Austrii.

Kazimierza Wielkiego 27A
50-077 Wrocław

Zgłoszenia:
do 11 maja: 1 000 zł + VAT
po 11 maja: 1 200 zł + VAT

Strona konferencji

Zapisz się online!

konferencja.abk.pl

https://abk.pl/pl/zapisy-wroclaw

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty najpóźniej do 14 dni
roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na rachunek bankowy o numerze:
26 1090 2398 0000 0001 0653 5475 (BZ WBK), z dopiskiem:
Warsztat Synergia może być szansą

Masz pytania?
Dorota Wróbel
Kierownik Działu Obsługi Klienta
dorota.wrobel@abk.pl
tel. kom. 885 060 834

