
— Dla szefów, managerów i kierowników działów oraz
wszystkich pracowników zainteresowanych poprawą relacji
międzyludzkich i umiejętności komunikacji w środowisku
pracy,

— Właściciele małych firm oraz klienci indywidualni
zainteresowani rozwojem własnych umiejętności w zakresie
poprawnej komunikacji.

Otwarta
/ zamknięta Do ustalenia

Profesjonalnie przygotowane
sale szkoleniowe INQOO

Siedziba klienta

15 osób

16h zegarowych
(2 dni po 8h)

TECHNIKI KOMUNIKACJI
BAZUJĄCE NA METODZIE
GALENA–JUNGA.

Szkolenie ma na celu zdobycie świadomości
mocnych i słabych stron wśród członków zespołu.
Dostosowywanie stylu komunikacji w zespole oraz
w kontaktach zewnętrznych zależnie od sytuacji
i typu osobowości. Szkolenie uczy umiejętności
z a s to sowan i a s yne rg i i do podn i e s i en i a
efektywności pracy zespołu.

Oferujemy produkt premium, czyli
zindywidualizowane podejście oraz
szkolenia „szyte namiarę” za cenę
standardowej usługi szkoleniowej

Wszystkie szkolenia objęte są
wsparciemprogramówunijnych,
co oznacza oszczędność
na poziomie 80%



Lean Manufacturing, procesy w firmie, zarządzanie jakością,
wdrożenie norm jakościowych, optymalizacja jakości i procesów
produkcyjnych.

15 letnie doświadczenie w światowych koncernach na
stanowiskach inżyniera jakości, inżyniera procesu, audytora
zewnętrznego i wewnętrznego. Praca na stanowisku dyrektora
produkcji. Wieloletnie zarządzanie podległym personelem ok
100-150 osób. Certyfikowany audytor systemów jakościowych:
ISO 9001:2015; ISO 14 000, ISO 18 000.

Studia wyższe zakończone tytułem dr inż. oraz studia
podyplomowe.

dr inż. Adam Górniak

1. Sesja pytań i odpowiedzi,
2. Podsumowanie warsztatu.

Rozpoznawanie osobowości wokół nas i budowanie
skutecznych strategii interpersonalnych.
1. Postrzeganie świata jako źródło trudności

w komunikacji z innymi ludźmi,
2. Uczucia i ich rola w komunikacji interpersonalnej,
3. Uproszczona autodiagnoza stylu komunikacji.

Przełamywanie barier skutecznego porozumiewania się –
– efektywna komunikacja z antagonistą i innymi.
1. Charakterystyka komunikacji między ludźmi,
2. Struktura komunikatu w nadawaniu i odbiorze.

Efektywna komunikacja w zespole i w relacjach
z klientem wewnętrznym.
1. Autodiagnoza nawyków komunikacji i zachowań,
2. Zasady prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.

1. Cele do realizacji,
2. Zakres merytoryczny,
3. Organizacja warsztatu,
4. Oczekiwania uczestników warsztatu.

Synergia pracy zespołowej wynika z różnorodności
jej członków. Metoda Galena i Junga.

— Świadomość mocnych i słabych stron
każdego uczestnika szkolenia,

— Lepsze dopasowanie uczestników szkolenia
do rodzaju powierzanych im zadań,

— Wzrost jakości komunikacji w zespole
oraz w kontaktach zewnętrznych,

— Zminimalizowanie konfliktów na tle różnic temperamentów,
między osobami pracującymi nad tym samym projektem,

— Wytyczne do zbudowania wiarygodności indywidulanej,

— Poprawa efektów pracy zespołu
poprzez wypracowanie synergii.

— Dowiesz się czym jest komunikacja i w jaki sposób służy do
budowania prawidłowych relacji międzyludzkich oraz jak ją
wykorzystać w realizowaniu celów życiowych i osiąganiu satysfakcji
zawodowej,

— Będziesz umieć rozpoznawać własne emocje i je właściwie
komunikować,

— Dokonasz autodiagnozy własnego stylu komunikowania się i
przeprowadzisz analizę jego konsekwencji w relacjach
interpersonalnych,

— Zyskasz umiejętność rozpoznawania i eliminowania zakłóceń
komunikacyjnych, co usprawni przepływ informacji zawodowych
między członkami zespołu zadaniowego.

— Podniesiesz swoją wrażliwości na rozpoznanie i tolerancję swoich
zachowań oraz pozostałych członków zespołu, na które ma wpływ
posiadany typ osobowości.

#letstalkaboutbusiness


