TRUDNY KLIENT - SKUTECZNA KOMUNIKACJA WARUNKIEM EFEKTYWNEJ
WSPÓŁPRACY W RELACJI KLIENT I PRACOWNIK URZĘDU PRACY.
Program szkolenia:
1. Cele grupowe w zespole. Zachowania ludzi w zespole.
Czy każdy z nas widzi i wyznacza sobie inny cel?
Czy wspólny cel jest dla każdego taki sam?
W jaki sposób nasz świat wartości, doświadczenia i przekonania wpływają
na wyznaczane przez nas cele? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
– jak to osiągnąć?
2. Budowanie współpracy, zasada synergii.
Jak pracować w oparciu o różnice między ludźmi?
Co można zrobić, by uruchomić zasadę synergii? Jaka siła tkwi w naszej
różnorodności? Skąd czerpać siły i chęć do pro aktywności ? Jaką wartość niosą
szacunek, wzajemność, otwartość, zaufanie?
Co jednoczy ludzi?
3. Co może blokować współpracę?
Jakie zachowania i przekonania ludzi blokują współpracę? Czy możliwe jest,
by w relacji z drugim człowiekiem wyzbyć się ocen? Czy trudno nam mówić
o swoich oczekiwaniach? Jak to jest, gdy jednym uchem nam wpada, a drugim
wypada i co z tego wynika? Czy płeć ma wpływ na komunikację?
4. Komunikacja między ludźmi.
Czy możliwa jest komunikacja oparta na faktach a nie na emocjach?
Jak panować nad emocjami swoimi i klienta? Kto jest odpowiedzialny za właściwe
odebranie intencji naszej wypowiedzi? Kiedy zrozumiemy się wzajemnie?
5. Kompetencje komunikacyjne.
Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali? Jak mówić, żeby chcieli za nami podążać?
Jak o trudnych sprawach mówić w otwarty, oparty o nastawienie na zmianę
na lepsze - sposób?
6. Pierwsze wrażenie.
Czy na pewno nie będzie drugiego pierwszego wrażenia? I co po nim pozostaje?
Jak się przygotować do spotkania z klientami? Czy ubiór ma znaczenie?
Kim jesteśmy lub za kogo chcemy być uważani?
7. Nasze ciało a mówienie.
W jaki sposób ciało komunikuje emocje i jak je czytać? Co można zrobić,
by zapanować nad komunikacją niewerbalną?

8. Asertywna zasada WYGRANY-WYGRANY w pracy i relacjach z ludźmi.
Czy możliwa jest praca bez rywalizacji? Jak nie ulegać innym?
Jak mówić, co się myśli? Co zyskujemy dzięki empatii?
9. Słuchanie aktywne i empatyczne.
Jakie tkwią w ludziach bariery utrudniające otwartą komunikację? Porozumienie
jest sztuką? Na jakich poziomach słuchamy innych i co z tego wynika?
10. Stres w pracy urzędnika.
Czym jest stres? Jak opanować fizjologiczne reakcje na stres? Czy można przejąć
kontrolę nad otoczeniem, czasem, nastawieniem i mentalną reakcją na stres?
W jaki sposób można zarządzać stresem w pracy? Jak radzić sobie ze stresem
spowodowanym zmianą i konfliktami? Jak pomóc innym w radzeniu sobie
w sytuacjach stresu? Co robić, by nie dopadło nas wypalenie zawodowe?
11. Wywieranie wpływu na ludzi.
Jak ochronić siebie przed niepożądanym, manipulacyjnym wpływem, który próbują
wywierać na nas inni? W jaki sposób wywierać wpływ na innych z zachowaniem
zasad etycznych?
12. Przyczyny konfliktów.
Co sprawia, że popadamy w konflikty? Czy można ich uniknąć?
Kiedy tracimy nad nimi kontrolę i jak ją odzyskać?
13. Konsekwencje konfliktów.
Czy rozwiązywać konflikty, czy może przeczekać, aż się wyciszą?
Jakie poniesiemy koszty?
14. Jak radzić sobie w sytuacji konfliktowej?
Jakie postawy przyjmujemy w sytuacjach konfliktowych my i nasi adwersarze?
Co dla nas z tego wynika i czy na pewno tego chcemy?
15. Zasady rozwiązywania konfliktów.
Czy można zarządzać konfliktem, czyli mieć wpływ na jego przebieg?
16. FUKO+K – uniwersalny schemat informacji zwrotnej. Zasady udzielania
informacji zwrotnej.
Jak można przygotować się do trudnej rozmowy? Czy możliwe jest oddzielenie
faktów od emocji? Czy używanie pozytywnych komunikatów ma znaczenie,
by wprowadzić zmianę na lepsze?
17. Chwalenie i krytyka.
Czy pochwalić kogoś jest nam łatwo? W jakich okolicznościach to warto robić?
Za co chwalimy? Czy można wyrazić krytykę tak, by nie ranić?
Jak trzymać język na wodzy?
18. Komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych.
Jaki sposób komunikacji przyjąć, gdy grunt pali nam się pod nogami? Co mówić,
a czego nie? Jak uratować dobre imię firmy w sytuacji kryzysowej?

