SZKOLENIE
OTWARTE

Wyjdź
poza stereotypy
Program pozwala zrozumieć mechanizmy powstawania stereotypów
i uprzedzeń, przeanalizować ich koszty i negatywny wpływ na jakość,
efektywność i satysfakcję z pracy, a także wypracować rozwiązania
pozwalające działać skuteczniej bez obciążenia stereotypami
i uprzedzeniami

Grupa docelowa

Program szkolenia

•

•

Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja
– czym są i jaki jest między nimi związek

•

Jak postrzegam siebie i grupy w moim otoczeniu,
typowe mechanizmy stereotypizowania.
Stereotypy w moim miejscu pracy. Ćwiczenia
i praca grupowa

•

Jak powstają stereotypy – teoria konfliktu i teoria
tożsamości

•

„Pod wpływem stereotypu i poza stereotypem”
- ćwiczenie dramowe/ case study:

•
•

każdy/a
zainteresowana
tematyką
stereotypów
w miejscu pracy
menedżerki
i menedżerowie,

liderki i liderzy
zespołów
i projektów

1. doświadczenie wpływu stereotypów na
nasze działania i decyzje w pracy, analiza
konsekwencji

Cele szkolenia

•

zbudowanie
świadomości,
czym są stereotypy
i uprzedzenia

2. doświadczenie tych samych sytuacji
zawodowych bez ulegania stereotypowi;
analiza rozwiązań wolnych od stereotypów

•

uświadomienie
sobie, jakim
stereotypom
ulegamy w pracy

•

Jak nie ulegać stereotypom wobec grup i osób w
sytuacjach zawodowych – podstawowy błąd
atrybucji. Ćwiczenia na przykładach własnych
uczestników i inspiracje filmowe

•

doświadczenie, jak
działanie pod ich
wpływem przekłada
się na jakość
współpracy
i decyzji,
efektywność

•

Osłabianie naszych indywidualnych stereotypów
– praca z przekonaniami, ćwiczenia indywidualne
i grupowe

•

nabycie umiejętności
przeciwdziałania
negatywnym
skutkom
stereotypów w pracy

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.

Cena szkolenia
290 PLN – osoba prywatna
390 PLN – osoba reprezentująca firmę / instytucję
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe
Rabaty
zgłoszeniu 2 lub 3 osób razem / z jednej firmy cena zmniejsza się o 40 PLN
• przy
dla każdej osoby
• przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 cena jest niższa o 40 PLN
Uwaga: rabaty nie łączą się.
Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność wpłat.

Terminy i miejsca
22 maja 2018, Warszawa (9:00-17:00)
18 czerwca 2018, Gdańsk (9:00-17:00)
Adresy sal szkoleniowych udostępnimy osobom, które dokonają zgłoszenia.
Aby dokonać zgłoszenia, prosimy o wypełnienie formularza.

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

Zapraszam do kontaktu:
Magdalena Cieślak
m.cieslak@stop-klatka.org.pl
t. 508 011 030

