• Conflictele la locul de muncă costă companiile 24
miliarde de GBP anual
• 1 din 10 oameni petrec 6 ore pe săptămână în
situaţii conflictuale
• 25% din angajaţi au lipsit de la muncă din cauza
conflictelor sau evitării acestora
• 80% din fluctuaţia de personal are o legătură
directă cu relaţiile neproductive la locul de muncă*
Şi cu toate acestea de ce să iubim conflictele? Pentru că
sunt o cale sigură de a afla ceea ce contează întradevăr pentru oameni şi pentru că nu trebuie să lăsăm
conflictele să ne controleze pe noi şi rezultatele noastre.
I LOVE CONFLICT este o abordare practică şi
experienţială a modalităţilor uşoare şi eficiente de a
rezolva conflictele.
* CIPD, CPP Global Human Capital Report si Saratoga Institute – a divizie a
PwC
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Ce este şi ce veţi face?
I LOVE CONFLICT este construit în jurul instrumentului de relaţionare şi
motivare SDI® (Strength Deployment Inventory ®), pe care profesionişti din
lumea întreagă îl consideră a fi un “Manual pentru lucrul cu oamenii”.
Acest workshop interactiv vă provoacă să priviţii conflictul cu alţi ochi!
De ce se întâmplă conflictele, de ce ne comportăm într-un anume fel sunt
întrebările esenţiale la care ne vom găsi răspunsul. Mai departe,
instrumentul SDI® vă va ajuta să evitaţi butoanele de conflict ale celorlalte
persoane, să recunoaşteţi şi aplana conflictul într-un mod constructiv.
Conflictele frumoase conduc la îmbunătăţirea relaţiilor. Nu lăsa conflictele
să te controleze!

Care este investitia?
285 Euro + TVA / persoana. Taxa include instrumentul SDI si Ghidul Rapid
de Comunicare in valoare de 55 Euro plus TVA.

Un workshop
SDI®

15 Aprilie
Bucuresti

Facilitat în limba
română

De ce sa participi?

Agenda programului:
• Ce este conflictul? De ce îl evităm? De unde porneşte?
• Conflict şi opoziţie – Diferenţe
• Butoanele “Don’t push me!” – factori declanşatori de conflict ţinând cont
de tipologia motivaţională a oamenilor
• Cele 3 etape ale conflictelor
• Rules of engagement – în managementul conflictului ţinand cont de
tipologia persoanelor aflate în conflict
• ABC-ul conflictelor frumoase - Concentrarea pe nevoile individuale şi
comune
• Cum să ne controlăm propriile reacţii conflictuale?
• Managementul propriilor puncte forte şi puncte forte exagerate în
relaţionarea cu ceilalţi
Întregul workshop are o abordare experienţială prin simulări, discuţii
interactive, studii de caz, role-play-uri şi sesiuni de feedback, toate acestea
într-o formulă FAST, FUN şi FOR EVERYONE.
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• Dacă îţi plac lucrurile
simple şi practice
• Dacă distracţia şi o
atmosferă relaxată de
discuţie sunt mediul propice
pentru a obţine rezultatele
dorite
• Dacă înveţi mai uşor într-un
mediu interactiv şi
provocator în care
participanţii sunt “vedetele”
şi nu trainer-ul
• Dacă ai nevoie de
feedback constructiv pentru
a creşte
• Dacă ai obosit urmărind
prezentări PowerPoint
• Dacă îţi face plăcere să
înveţi în grupuri restrânse
de oameni care îţi oferă
sprijinul de a te dezvolta

Facilitat în limba
română

Contact:
alina@personalstrengths.ro
0722 311 878

www.personalstrengths.ro
www.linkedin.com/company/personal-strengths
www.facebook.com/PersonalStrengthsRomania
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