“Vis dažniau kalbama apie skirtingas kartas. Tačiau ar atskiriame, kur mitai, kur tikrovė?

Ar žinome, kokie pagrindiniai kartų skirtumai, lemiantys jų lūkesčius ir motyvaciją?
Ar mokame įtakoti ir apjungti visas kartas?
Ar pavyksta komunikuoti taip, kad kartų skirtumai taptų privalumu?”

Ateikite ir tai atrasite, sužinosite bei išmoksite interaktyviame seminare:

„Komunikacija, apjungianti skirtingas darbuotojų kartas“
„Atlikti tyrimai rodo, kad visų kartų atstovams svarbu motyvacija, augimas bei savęs
realizacija. Tačiau įmonės susiduria su iššūkiu, kad toje pačioje kultūroje skirtingų
kartų atstovų nuostatos, požiūriai bei elgesio taisyklės gana skirtingos. Manau, kad
geriausius rezultatus pasieks tos komandos, kurios atras ir panaudos lyderystę bei
komunikaciją, apjungiančią kartų stipriąsias puses, o kartų skirtumus pavers
privalumais.“

Data:
Laikas:
Vieta:

Balandžio 2 diena (trečiadienis)
9.00 val. – 17.00 val.
„Artis“, Liejyklos g. 11, Vilnius

Investicija:

590 lt (be PVM). Seminare dalyvaujant dviem ir daugiau vienos organizacijos darbuotojams
taikoma išskirtinė 20% nuolaida.

Registracija iki kovo 28 dienos el.paštu: info@partnership.lt, tel.: +370 680 98426, nurodant vardą, pavardę,
atstovaujamą įmonę ir pareigas, telefono numerį bei el.pašto adresą.
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Komunikacija, apjungianti skirtingas darbuotojų kartas
Programa
8.30 – 9.00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava

9.00 – 10.30

Darbdavių/Darbuotojų iššūkiai. Kartų charakteristikos bei tendencijos
Dalyvių iššūkiai, dirbant su skirtingomis kartomis bei sprendimų paieška.
Mitai ir tikrovė kalbant apie kartas.
Kodėl kartais sunku susikalbėti skirtingoms kartoms?
Tyrimais ir praktika paremtos kartų charakteristikos.

10.45 – 12.30

Skirtingų kartų motyvacija
Kuo skiriasi skirtingų kartų vertybės?
Kartų skirtumai, lemiantys kartų lūkesčius ir motyvaciją.
Praktinės užduotys.

12.30 – 13.30

Diskusijos prie pietų stalo

13.30 – 15.00

Komunikacija, didinanti sinergiją tarp skirtingų kartų
Kuo skiriasi skirtingų kartų komunikacija?
Komunikacijos stiliai.
Sinergiją skatinanti komunikacija. Kaip išvengti konfliktų?
Praktinės užduotys.

15.15 – 16.30

Patikimumo didinimas. Partnerystės galia
Įtakos taktikos.
Savo patikimumo bei efektyvumo didinimas, bendraujant su skirtingomis kartomis.
Praktinės užduotys.

16.30 – 17.00

Klausimų – atsakymų forumas. Diskusijos
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