Metody zarządzania
w ujęciu różnic pokoleniowych
SZKOLENIE OTWARTE
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PROPOZYCJA KONCEPCJI MERYTORYCZNEJ
W ramach dedykowanego dla Państwa szkolenia: „Metody zarządzania w ujęciu różnic
pokoleniowych” zakładamy realizacje poniższych założeń:
•

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech charakterystycznych różnych pokoleń na rynku
pracy.

•

Uczestnicy dowiedzą się o tym, co łączy, a co dzieli poszczególne pokolenia i z czego
wynikają różnice między pokoleniowe.

•

Uczestnicy będą potrafili zbudować otwartość i zaufanie w zespole zróżnicowanym
wiekowo.

•

Uczestnicy poznają zasady planowania, organizowania pracy adekwatne dla różnych
pokoleń.

•

Użytkownicy uświadomią sobie, jakie są główne motywatory ważne dla każdego
pokolenia w miejscu pracy.

•

Uczestnicy zdobędą umiejętność zbudowania sprawnej komunikacji oraz poznają
narzędzia, które pomogą w budowaniu synergii w pracy w zespole składającym się z
przedstawicieli różnych generacji.

•

Uczestnicy będą potrafili dobrać odpowiednio do pokolenia adekwatną drogę kariery i
rozwoju w firmie.

Poniżej prezentujemy
pokoleniowych”

program

szkolenia

„Metody

zarządzania

w

ujęciu

różnic

DZIEŃ I
I. Charakterystyka pokoleń
- Jakie pokolenie reprezentuję? Autodiagnoza budująca większą samoświadomość
i uświadamiająca przynależność kulturową.
- Gra wprowadzająca w temat – wypracowanie wspólnego dla wszystkich pokoleń planu
zaspokajającego charakterystyczne potrzeby różnych pokoleń
- Szczegółowa charakterystyka pokoleń BB, X, Y, Z
- Analiza SWO T każdego z pokoleń
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II. Co łączy a co dzieli poszczególne pokolenia - jak budować na tym co łączy?
- Jakie pokolenie reprezentuję? – autodiagnoza budująca większą samoświadomość
- Potrzeby psychologiczne, merytoryczne oraz proceduralne każdego pokolenia w sytuacji
zawodowej – części wspólne
- Zrozumienie możliwości i wartości charakterystycznych dla danego pokolenia – skąd biorą
się różnice?
- Budowanie otwartości i zaufania w zespole zróżnicowanym wiekowo
III. Wpływ różnorodności na efektywność zespołów
- Budowanie zespołu w oparciu o różnorodność
- Sposoby postępowania menedżera w procesie grupowym (forming, norming, storming,
performing) z uwagi na różnorodność zespołową
- Najlepsze pomysły rodzą się z różnorodności – studium przypadku
- Budowanie autorytetu w oczach różnych pokoleń – najlepsze praktyki (stosuj/unikaj) Ocena
pracownicza i feedback w odniesieniu do różnic pokoleniowych

IV. Jak zarządzać zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo?
- Różnice w podejściu do celów i planowania realizacji zadań
- Jak zorganizować pracę w zespole aby wykorzystać różnice pokoleniowe i zyskać synergię?
- Motywowanie i angażowanie różnych pokoleń – mapa motywacji i motywatorów dla
różnych pokoleń – analiza oczekiwań, aspiracji potrzeb każdego pokolenia
- Motywatory ważne dla BB, X, Y, Z – co wynika z badań w tym zakresie?
- Jak przydzielać zadania, organizować zasoby i moderować współpracę międzypokoleniową?
- Jak na kontrolę, monitoring i egzekucję zadań reagują poszczególne pokolenia? Co jest dla
nich wspólne a co ich wyróżnia?
- Organizacja stanowiska pracy dla pokolenia Y i Z
- Rekrutacja pracowników z pokolenia Y i Z – jak sprzedaż im pracę w naszej firmie? Co ich
przyciąga a co zniechęca?
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DZIEŃ II
V. Skuteczna komunikacja z poszczególnymi pokoleniami i międzypokoleniowa
- Style komunikacji w zależności od osobowości pracownika?
- Co łączy i czy coś dzieli w tym zakresie różne pokolenia?
- Różnorodność definiowana poprzez skale: Extended disc, Ensize, Insights, MBTI, Thomas,
HBDI
- Jak komunikować się z danym stylem osobowości z pokolenia BB, X, Y, Z?
- Co lubi a czego nie lubi we wzajemnej komunikacji i współpracy reprezentant danego
pokolenia i stylu osobowości
- Dlaczego warto „budować mosty” pokoleniowe dostosowując przekaz do odbiorcy?
- Jak na poszczególne pokolenia działa informacja zwrotna?
- Rola docenienia i chwalenia w rozwoju pokolenia Y i Z
- Różny odbiór komunikacji asertywnej w zależności od pokolenia
VI. Jak rozwijać w pracy reprezentantów poszczególnych pokoleń?
- Budowanie ścieżki rozwoju uwzględniającego preferencje każdego z pokoleń
- Budowanie ścieżki kariery ukierunkowanej na awans. Co w tym zakresie jest ważne dla
każdego z pokoleń?
- Rola informacji zwrotnej w rozwoju pracownika – co lubią a czego nie lubią dane
pokolenia?
- Waga podejścia coachingowego dla pokolenia X, Y, Z
- Scenariusz rozmowy rozwojowej i oceniającej - czego unikać a na co położyć akcenty w
zależności od pokolenia
- Metody i narzędzia rozwoju adekwatne do potrzeb i preferencji każdego pokolenia
- Nowe metody rozwoju trafiające do pokolenia Y i Z – grywalizacja, VR, e-learning
VII. Trudne sytuacje generowane przez konflikt pokoleniowy w firmach
- Z czego wynikają konflikty – identyfikacja przyczyn konfliktów pokoleniowych w
organizacjach
- Rodzaje konfliktów pokoleniowych
- Jak eliminować konflikty wartości i relacji interpersonalnej?
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- Rola przekonań w tworzeniu i eliminacji konfliktów
- Style rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo
VIII. Wymiana doświadczeń oraz dobre praktyki biznesowe w zarządzaniu zróżnicowanymi
pokoleniowo w Polsce i za granicą
- Forum wymiany doświadczeń między uczestnikami szkolenia
- Debata oxfordzka - czy warto różnicować celowo zespół pokoleniowo?
- Analiza, dyskusja oraz omówienie studiów przypadku – dobre praktyki ze świata biznesu

ORGANIZACJA, MIEJSCE, KOSZTY
Termin: 29-30 sierpnia
Miejsce: Olsztyn lub Gdynia
Koszt szkolenia dedykowanego: 1 500 zł netto + 23% VAT za dwa dni szkoleniowe od osoby.
Cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia.
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O AKADEMII JA
Akademia JA to firma zbudowana na bazie wielu szkół coachingowych i trenerskich. Jest odpowiedzią
na potrzeby współczesnego rynku szkoleniowego i potrzeby zgłaszane przez klientów procesów.
Charakteryzuje się unikatową metodyką pracy udoskonalaną i rozwijaną zgodnie z oczekiwaniami
klientów. Działalność prowadzi na terenie Pomorza jednak swoją ofertę kieruje do wszystkich grup
odbiorców (osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji państwowych) z całej Polski.
Akademia JA ma akredytację Pomorskiego Systemu Usług Doradczych, należy do Instytucji Otoczenia
Biznesu w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych MSP z województwa pomorskiego
w ramach projektu SPEKTRUM.

Akademię JA prowadzi Agnieszka Zielonka wraz z zespołem.
Agnieszka

Zielonka

–

właścicielka

Akademii

JA,

doktor

nauk

humanistycznych w zakresie psychologii, pracę w obszarze strategii
radzenia sobie ze stresem obroniła na Uniwersytecie Gdańskim (2005).
Terapeutka o I specjalizacji dzieci i młodzieży oraz II specjalizacji klinicznej
dorosłego (1997), nauczycielka mianowana MEN (2002). Licencjonowana
trenerka

Polskiego

Towarzystwa

Psychologicznego

(2003).

Jest

certyfikowaną business coach International Coaching Community (ICC)
(2006), jedną z 14 na świecie certyfikowanych supervisorek ICC (2010),
facylitatorką unikatowej metody EAHAE(2012) a także teamcoach NEWS (2014). Certyfikowana coach
w metodyce Talent Reflect (2015). Jej pasją w ostatnich latach jest psychobiologia (Akademia Vedica
2019), która wpisuje się w nauki niematerialistyczne, przyjmując wyniki wielu najnowszych badań
naukowych dowodzących prymatu emocji nad czynnikami środowiskowymi w procesie zapadania na
różnego rodzaju choroby. Psychobiologia wyraża się skutecznością w zapobieganiu chorobom oraz w
ich leczeniu, poprzez pracę z emocjami. Agnieszka Zielonka od ponad 20 lat pracuje zarówno
indywidualnie (terapia, coaching, superwizja) jak i grupowo (team coaching, szkolenia, warsztaty,
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grupy superwizyjne). Współzałożycielka Polskiej Izby Coachingu (2009). Przeprowadza szyte na miarę,
kompleksowe szkolenia rozwojowe dla firm oraz doradza im w obszarach zarówno "twardych", jak i
"miękkich". Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą oraz zarządzaniu konfliktem, jest autorką
programów edukacyjnych, które rozwijają kompetencje przyszłości, z naciskiem na inteligencje
emocjonalno-społeczną. Stworzyła programy rozwoju kompetencji przyszłości, z naciskiem na
inteligencję emocjonalno-społeczną dla dzieci oraz młodzieży, realizowane poprzez sieć Ośrodków
Akademii JA w całej Polsce. Działa społecznie na rzecz kształtowania postaw wzajemnego szacunku,
akceptacji i życzliwości.

KONTAKT
Akademia JA Sp. z o. o.
Ul. Śląska 51B/1a
81-304 Gdynia
tel. 516 195 701, 603 447 284
e-mail: biuro@akademia-ja.pl
www.akademia-ja.pl
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