
SZKOLENIE

OTWARTE

Komunikacja
międzypokoleniowa

Program pozwala przyjrzeć się wartościom 
i potrzebom, jakimi mogą kierować się w pracy 

przedstawiciele różnych pokoleń oraz usprawnić 
komunikację i efektywność współpracy między nimi.



Grupa docelowa

• menedżerki 

i menedżerowie,

• członkowie 
i członkinie zespołów 

projektowych

• osoby reprezentujące działy 

HR

Cele szkolenia

• poznanie bliżej wartości, 
potrzeb i motywacji 
przedstawicieli różnych 
pokoleń, w tym osób młodych

• zwiększanie umiejętności 
efektywnej komunikacji 

międzypokoleniowej

• szukanie rozwiązań na 

usprawnienia  współpracy 
z przedstawicielami innego 

pokolenia w pracy.   

Program szkolenia

• Moja tożsamość pierwotna, wtórna 

i organizacyjna i jej wpływ na komunikację

• Różnice i podobieństwa w pokoleniach na 

podstawie teorii X, Y, Z

• Ćwiczenie dramowe „Wejdź w rolę osoby z innego 

pokolenia” 

• Co pomaga nam się lepiej zrozumieć, a co nas oddala w 

komunikacji między pokoleniami w oparciu o teorię 

Dynamiki spiralnej Graves’a

• Wypracowanie sposobów usprawnienia komunikacji 

międzypokoleniowej ze współpracownikami 

reprezentującymi różne pokolenia w duchu porozumienia 

bez przemocy (Nonviolent Communication – NVC). Praca 

na przykładach uczestników i uczestniczek.

Jak pracujemy

Drama stosowana to interaktywna metoda rozwoju 
umiejętności wykorzystująca naszą naturalną 
umiejętność wchodzenia w role. Uczestnicy wchodzą 
w świat fikcji, w którym mogą wypróbować nowe 
zachowania i doświadczyć ich skuteczności. Angażuje 
zarówno inteligencję analityczną, jak i emocjonalną.



Koszt szkolenia

290 PLN – osoba prywatna

390 PLN – osoba reprezentująca firmę / instytucję

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe 

Rabaty

• przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób razem / z jednej firmy cena zmniejsza się o 40 PLN 

• przy zgłoszeniu do 20 maja 2018 cena jest niższa o 40 PLN

Uwaga: rabaty nie łączą się. 

Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność wpłat.

Terminy i miejsca

13 czerwca 2018, Warszawa (9:00-17:00)

15 czerwca 2018, Gdańsk (9:00-17:00)
Adresy sal szkoleniowych zostaną udostępnione osobom, które dokonają zgłoszenia.

Aby dokonać zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza.

Zapraszam do kontaktu:

Małgorzata Winiarek-Kołucka

Trenerka

m.winiarek@stop-klatka.org.pl

t. 691 657 033

O nas 

Stop-klatka dla biznesu to linia biznesowa 

Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

Zyski z działalności biznesowej przeznaczane są 
na wsparcie działań statutowych 
Stowarzyszenia. Dowiesz się o nich więcej na: 

www. stop-klatka.org.pl

http://stop-klatka.org.pl/zgloszenie-na-otwarte-warsztaty-dla-doroslych/

