WARSZTATY
ZARZDZANIE I KOMUNIKACJA MIDZYKULTUROWA
Format

Temat

Zakres

Cel

Prezentacja

Komunikacja mi dzykulturowa.

Wymiary kultury, ró nice i podobie stwa
kulturowe. Zasady komunikowania si
i wspó pracy z osobami z innych kultur.

Uzyskanie wiadomo ci
kulturowej.

• Dla osób pracuj cych z osobami
z innych kultur narodowych

Prezentacja

Komunikacja i wspó praca z osobami
z innego kr gu kulturowego.
Specjalizuj si w kulturach nast puj cych pa stw: Chiny,
Indie, Niemcy, Francja, kraje skandynawskie, Wielka
Brytania i USA.
• Dla Polaków pracuj cych z osobami
z innego kr gu kulturowego
• Dla cudzoziemców pracuj cych w Polsce

Warsztaty

Komunikacja mi dzykulturowa.
Zarz dzanie w innej kulturze
narodowej i organizacyjnej.
• Dla ekspatów
• Dla polskich mened erów

Warsztaty

Wspó praca w zespo ach
mi dzykulturowych.

Poznanie zasad komunikacji
mi dzykulturowej.
Prezentacja wymiarów kulturowych Polski
oraz wybranego kraju.
Przedstawienie zasad komunikacji
i budowania relacji.
Prezentacja etykiety biznesu tych krajów.
wiczenie umiej tno ci mi dzykulturowych
w praktyce.

Poznanie profilów kulturowych
wybranych kultur.
Uzyskanie, wiedzy o zasadach
budowania relacji.
Poznanie praktycznych zasad
komunikacji mi dzykulturowej
oraz etykiety biznesu.

Orientacje i wymiary kulturowe: style
komunikacji, rozwi zywanie konfliktów,
wykonywanie zada , podejmowanie
decyzji, style zarz dzania.

Uzyskanie kompetencji
mi dzykulturowych - wiadomo ci
ró nic i podobie stw oraz poznanie
zasad komunikacji i zarz dzania
osobami reprezentuj cymi ró ne
orientacje kulturowe.
Poznanie modelu komunikacji
mi dzykulturowej.

Odniesienie orientacji kulturowych do
kultury organizacyjnej.
Poznanie zasad rozwi zywania problemów
poprzez zwi kszenie wiadomo ci
kulturowej i ró nic kulturowych.

Wypracowanie zasad
wspó pracy.

Prezentacje i warsztaty mog by prowadzone w j zyku polskim i angielskim.

INDYWIDUALNE SESJE
Format

Klienci

KONSULTACJE

SESJE
COACHINGU

• Dla ekspatów
• Dla rodzin ekspatów
• Dla polskich managerów

Zakres

Cel

Wykonanie profilu kulturowego klienta i Polski lub
innych krajów.

Poznanie zasad wspó pracy z osobami
z danym profilem kulturowym.

Praca na wykorzystaniem podobie stw oraz
zrozumieniem ró nic kulturowych.

Podniesienie poziomu wiadomo ci
kulturowej.

Praca z celami i zagadnieniami wynikaj cymi z ró nic
mi dzykulturowych i ró nych kultur organizacyjnych.

Znalezienie wzorców zachowa i my lenia
wspieraj cych efektywne dzia anie w innej
orientacji kulturowej oraz innej kulturze
organizacyjnej.

Sesje mog by prowadzone w j zyku polskim, angielskim i niemieckim.
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