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SIŁA SŁÓW 
- 6 kluczowych rozmów menedżera 

 

2 dni – 16 godz. dyd. 
 
Niezwykle praktyczne i innowacyjne warsztaty poświęcone tematyce efektywnej komunikacji menedżera. Pigułka 
wiedzy i inspiracja do stosowania nowych narzędzi pracy. Indywidualny feedback rozwojowy dla uczestników 
warsztatów. 80% praktyki/ 20% wykładu. Metody pracy stosowane w trakcie warsztatów: filmy instruktażowe, case 
study, ćwiczenia indywidualne, trening modeli komunikacji w kluczowych sytuacjach menadżerskich, scenki 
sytuacyjne w małych grupach, dyskusje moderowane. 
 
 

CEL EDUKACYJNY 

Komunikacja to podstawa zarządzania zespołem i osiągania celów przez zespół. To źródło wymiany myśli, informacji, 
zmiany postaw, zachowań, inspirowania, motywowania i integracji w zespole. Dla każdego menadżera stanowi ona 
klucz do kierowania i modelowania zachowań członków zespołu. 

Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu budowania 
sprawnej i skutecznej komunikacji pomiędzy menadżerem i zespołem. 

To, co każdy menadżer powinien dzisiaj wiedzieć i stosować, aby we współczesnym świecie biznesu jego zespół osiągał 
sukces, zostanie powiedziane i przećwiczone. Dobra komunikacja pobudza bowiem jak czarna kawa. I równie trudno 
po niej zasnąć. 

RAMOWY PROGRAM 

Komunikacja w zarządzaniu 

• Komunikacja jako najważniejsze narzędzie przekazywania informacji i modelowania zachowań w zespole. 
• Różne modele komunikacji. Co wybrać, aby było skuteczne. 
• Budowanie zespołu poprzez komunikację. Etapy rozwoju zespołu - poziomy rozwoju zawodowego 

pracownika - dostosowanie stylów komunikacji. 

Feedback. Jak informować, motywować i rozwijać pracowników 

• Kiedy, jak i w jakich sytuacjach feedback spełnia swoją rolę. 
• Obszary, które poruszamy w feedbacku. 
• Jak konstruować feedback. Struktura feedbacku. 
• Feedback konstruktywny - pozytywny i negatywny. 
• Feedback kanapkowy. Kiedy stosować i kiedy jest nieskuteczny. 
• Korzyści z feedbacku. 
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Trójstopniowa komunikacja przy niewypełnianiu obowiązków. Mocne komunikaty zatrzymujące niewłaściwe 
zachowania 

• Poziomy w udzielaniu informacji. 
• Poziom I – prośba/oczekiwanie. 
• Poziom II – żądania. 
• Poziom III – zapowiedź sankcji. Realizacja sankcji. 
• Rola komunikacji niewerbalnej w skuteczności komunikatu. 
• Najczęściej popełniane błędy przez menadżerów, które obniżają skuteczność komunikacji. 
• Konsekwencja jako warunek skuteczności. Jak budować w sobie siłę. 
• 5 obszarów mocnych komunikatów. 
• Jak zatrzymać zachowanie i budować autorytet i wiarygodność szefa? 
• FEKOZ – mocny komunikat bez naruszania granic. 
• Exspoze szefa. Moment wytyczenia zasad i nadania kierunku działania dla zespołu. 

Trudne rozmowy. Zwolnienie pracownika. Jak profesjonalnie prowadzić rozmowę dotyczącą zwolnienia 

• Dlaczego warto rozmawiać? Podstawowe zasady dotyczące rozmów związanych ze zwolnieniem. 
• Kryteria zwolnień. 
• Etapy prowadzenia rozmowy ze zwalnianym pracownikiem. 
• Jakich tematów nigdy nie należy poruszać w rozmowach ze zwalnianym pracownikiem. 
• Trudne sytuacje przy zwalnianiu. Jak być w zgodzie z sobą i wyjść z twarzą z trudnych sytuacji. 
• Zwolnienie bez świadczenia pracy i ze świadczeniem pracy w okresie wypowiedzenia. 
• Pozostał zespół – jak pracować z zespołem po zwolnieniu? 

5 kroków skutecznego delegowania zadań. Jak rozwijać kompetencje ludzi poprzez delegowanie 

• Co możemy delegować? 
• Jak delegować, żeby nie wróciło do nas? 
• Formułowanie komunikatów delegujących w sposób podnoszący zaangażowanie i inicjatywność 

pracowników. 

Rozmowa oceniająco - rozwojowa 

• Miejsce, czas i przygotowanie menedżera i pracownika. 
• Kluczowe elementy rozmowy oceniającej. 
• Co może, a co nie powinno podlegać ocenie? 
• Trudne sytuacje. Emocje szefa i pracownika. 

Uznanie i docenienie pracownika 

• Jak motywować, kompetentnych i niekompetentnych, zaangażowanych i niezaangażowanych pracowników? 
• Rodzaje komunikatów pozytywnych: od instruowania poprzez konsultowanie do wspierania. 
• Stopniowalność komunikatów pozytywnych. Kiedy stosować i jak nie przesłodzić? 
• Oczekiwania pracowników dotyczące pozytywnej oceny. Czy wszyscy chcą tego samego? 
• Indywidualny model motywacyjnego DNA. Czyli jak dostosować motywację do osoby. 
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EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik będzie: 

 znał i potrafił dobrać do danej sytuacji najlepszy model komunikacji, 
 potrafił przeprowadzić wobec pracownika – zarówno konstruktywny feedback, jak również rozmowę 

oceniająco- rozwojową, 
 znał i potrafił zastosować wobec podwładnych komunikaty zatrzymujące ich niewłaściwe zachowania, 
 znał zasady prowadzenia rozmów zwalniających oraz możliwe rezultaty w zakresie zmiany zachowań zespołu, 
 znał zasady i wiedział w jaki sposób dostosować narzędzia motywacji do konkretnej osoby. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. W przypadku 

Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również Zaświadczenie 

o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztaty adresowane są do menadżerów wszystkich szczebli – od zarządzających małymi, kilkuosobowymi zespołami 

po kadrę zarządzającą przedsiębiorstw. 

SYLWETKA TRENERA 

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT 

University of Wales. W swojej bogatej karierze przeszkoliła kilka tysięcy osób: menedżerów i handlowców w zakresie 

sprzedaży, kupców w obszarze negocjacji oraz kadrę kierowniczą w obszarze zarządzania i rozwoju osobistego. Jakość 

szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy. Od 1992 roku 

prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania 

zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, 

rozwiązywania trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego. 

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych 

instytucji sektora bankowego i organizacji rynkowych. Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie 

zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej 

i kierowniczej. Prowadzi niezależne projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-

kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja 

wewnętrzna w firmie). 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Szkoleń 

WSH. 


