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Kobieta w biznesie

PROGRAM SZKOLENIOWY

KOBIETA W BIZNESIE

Opis:
Warsztat ma na celu uświadomienie kluczowych wartości, jakie reprezentuje
kobieta pełniąca role menedżerskie lub prowadząca biznes. Ukazuje jej przewagę
w świecie biznesu, ale również sygnalizuje zagrożenia i mogące pojawiać się trudności.
Warsztat pogłębia wiedzę w zakresie umiejętności stosowania perswazji w komunikacji,
aby osiągać zamierzone cele.
Poprzez dynamiczne ćwiczenia uczestnicy doświadczają, jak być skuteczną liderką.
Przykłady z życia kobiet biznesu, case’y i fragmenty wywiadów czynią warsztat bardzo
ciekawym oraz pobudzają do kreatywnego formułowania wniosków, jak również
do głębokiej analizy własnej postawy.

Obszary:
 Komunikacja interpersonalna.
 Zarządzanie.
 Przywództwo.

Liczba dni:
2

Cele:


Poznanie trendów zarządzania pod względem płci w XXI wieku.



Uświadomienie istoty mocnych i słabych stron kobiety menedżera.



Nabycie umiejętności posługiwania się technikami perswazyjnymi.

 Zapoznanie się z założeniami nurtu gender mainstreaming.
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Pogłębienie wiedzy w zakresie umiejętności komunikacyjnych w zarządzaniu.

 Identyfikowanie błędów, jakie popełniane są przez kobiety na stanowiskach
kierowniczych.


Poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach ”biurowych”.

Korzyści:


Uświadomienie wewnętrznej siły, jaką posiadają kobiety.

 Praktyczne wykorzystanie narzędzi perswazji w komunikacji.
 Rozwinięcie zdolności asertywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach.
 Nabycie umiejętności wykorzystywania pozytywnych cech kobiecych i męskich
w zarządzaniu.
 Efektywne stosowanie zasad skutecznej liderki.
 Trafne identyfikowanie słabych stron i zagrożeń.
 Umiejętne eliminowanie błędów popełnianych przez kobietę menedżera.

W czasie szkolenia uczestnicy:
Rozwiną umiejętność:
 wykorzystania kobiecych cech do sprawnego zarządzania,
 praktycznego wykorzystania języka perswazji w komunikacji,
 Stosowania asertywnych komunikatów w celu pogłębiania własnej wartości,
 diagnozowania popełnianych błędów i skutecznego ich likwidowania,
 radzenia sobie w trudnych dla kobiet „sytuacjach biurowych”.
Rozwiną wiedzę w zakresie:
 założeń nurtu gender mainstreaming i polityki równości płci,
 podstawowych zasad bycia liderką według Lead Star,
 umiejętności godzenia obowiązków zawodowych i prywatnych,
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 analizy SWOT własnej osobowości,
 posiadania niezbędnych cech żeńskich i męskich do efektywnego prowadzenia
biznesu.
Poruszane treści wpłyną na ich postawy w zakresie:
 świadomości wewnętrznej siły, jaka tkwi w kobiecie w świecie biznesu,
 przekonania o istocie sprawnej komunikacji i porozumiewaniu się w zespole,
 wykorzystania kobiecych atutów w zarządzaniu,
 świadomości korzyści z przywództwa kobiet,
 trafnego identyfikowania zagrożeń i umiejętnego przeciwdziałania im.
Korzyści dla uczestników i firmy:


Rozwój kobiet na stanowiskach kierowniczych.



Wzrost wyników i zysków na skutek sprawnego porozumiewania się.



Doskonalenie dobrej komunikacji zespołowej.

 Stworzenie poczucia współodpowiedzialności za działania i decyzje podejmowane
w firmie bez względu na różnice płci.

Metody realizacji programu:
 Ćwiczenia grupowe.
 Ćwiczenia indywidualne.
 Miniwykład.
 Dyskusja moderowana.
 Case study.

Autor:
Ewa Podlewska.
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