POZYTYWNIE ZAKRĘCENI – JAK DBAĆ O RELACJE W ZESPOLE?
Symulator doceniania i wzmacniania
Gra POZYTYWNIE ZAKRĘCENI nawiązuje do teorii analizy transakcyjnej. Eric Berne, twórca teorii
skutecznego porozumiewania się ludzi, stwierdził, że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba znaków rozpoznania. Znakiem rozpoznania nazywamy każdy rodzaj sygnału
wysyłanego przez człowieka, dającego znak drugiej osobie, że ją widzi (spojrzenie, uśmiech,
uścisk ręki, słowa itp.). Uzyskiwanie znaków rozpoznania jest niezbędne do życia i prawidłowego
rozwoju.
Gra POZYTYWNIE ZAKRĘCENI zachęca pracowników do wzmacniania, nagradzania takich
zachowań współpracowników, które zwiększają motywację, wpływają na dobrą atmosferę pracy,
budują otwartość i szacunek do siebie nawzajem.

Korzyści dla Graczy:
wzmacniasz pożądane zachowania u siebie i innych;
ty i twój zespół dostajecie „zastrzyk pozytywnej energii”;
wiesz, co motywuje twoich pracowników;
chce wam się chcieć;
nie możesz doczekać się przyjścia do pracy;
żałujesz, że już weekend;
pozytywną energią zarażasz innych.
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– W prosty i żartobliwy sposób porusza kwestie kluczowe
dla współpracy: które zachowania pomagają nam, a które
utrudniają współpracę.
– Ciepło robi się na sercu gdy dostajesz żetony, doceniające
twoje zachowanie.

Dlaczego New Players Poland?
Jesteśmy innowacyjnym, skutecznym, pełnym pasji zespołem doświadczonych trenerów biznesu, współpracujących z organizacjami od 20 lat. Znamy problemy dużych i małych firm. Od lat
szkolimy z powodzeniem pracowników, doradzamy zarządom korporacji, prowadzimy coachingi
i organizujemy długoterminowe projekty rozwojowe. Wiemy, że uczestnicy szkoleń i kursów
potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w codzienną rutynę. Zrozumieliśmy, że kluczem
do sukcesu jest ugruntowanie tego, co przekazujemy na szkoleniach. Idealnym rozwiązaniem
byłoby powtarzanie i przypominanie zdobytych umiejętności.
Zastanawialiśmy się, co pomoże w miły i sympatyczny sposób wdrożyć i odświeżyć wiedzę
wyniesioną ze szkoleń, bez odrywania pracowników od stanowisk pracy i wysyłania na dodatkowe 2-dniowe szkolenie. Co w atrakcyjnej formie pomoże kształtować nawyki w codziennej pracy?
Odpowiedź nasunęła się sama: GRY POSZKOLENIOWE!

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!
tel. +48 698 166 890
@newplayerspoland
@newplayerspl
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