Góður vinnuhópur leiðir til ánægjulegs samstarfs og
árangurs í starfi!

Efling samvinnu innan
vinnuhóps
Allir vilja vera með í vinnuhópi
sem nær hámarksárarangri en
mannleg vandamál hindra oft að
hann náist:

Efling samvinnu innan vinnuhóps
er spennandi 8 - 10 tíma námskeið
sem svarar spurningum eins og
þessum:

Persónuleikaárekstrar. Þeir verða

Hvað einkennir árangursríkan hóp?

þegar þú getur ekki umborið aðra
manneskju, hversu mikið sem þú reynir.

Þú lærir hvernig hægt er að ná góðum
árangri hjá vinnuhóp í fyrirtæki eða félagi.

Skortur á samvinnu. Hægri höndin veit
ekki hvað sú vinstri gerir – hversdagslegar
aðstæður valda mikilli ringulreið.

Hæfur einstaklingur í röngu starfi
leiðir til vonleysis og árekstra í hópnum.

Skortur á tjáskiptum leiðir til starfs án
framleiðni, til sóunar og aðstæðna þar
sem spurt er: ”Af hverju er mér ekki sagt
frá þessu?”

Með hjálp persónuleikaprófs lærir þú að
hagnýta styrkleika einstaklinganna í
hópnum. Þú lærir einnig að ná upp
samlyndi og aðlaga eigin atferli að þörfum
annarra.

Hvaða samskiptaþarfir munu hafa
áhrif á samvinnu í þínum hópi?
Með öðru prófi greinir þú tilfinningalegar
þarfir þínar og hinna í hópnum, áhrif þeirra
á samstarfið og hvernig þú getur
skapað jákvætt andrúmsloft í vinnunni
með því að mæta betur þessum þörfum.

FÓLK

LEIÐTOGI

Hvaða þarf að gera til að fá
starfshæfan hóp?

MARKMIÐ

Leiðin til raunverulegs árangurs
liggur í gegnum fólkið í hópnum!

Hvernig getur hópleiðtoginn veitt
vinnuhópnum styðjandi forustu?
Leiðtogar læra að ná og viðhalda hvetjandi
andrúmslofti og að nota þann
stjórnunarstíl sem á við í hverju tilfelli.

Ummæli annarra um Eflingu samvinnu innan vinnuhóps:
“Á

námskeiðinu lærðum við hvernig mismunandi manngerðir bregðast við mismunandi að
stæðum. Með því að skapa andrúmsloft sem hæfir hverjum og einum fær viðkomandi betri
tækifæri til að nýta hæfileika sína á árangursríkan hátt. Með þessu móti gefst möguleiki á að
fá meira út úr sjálfum sér og öðrum á jákvæðan hátt. ”
Gunnar Jóhannesson, verkfræðingur

“Það var samdóma álit starfsmanna að námskeiðið hefði verið mjög áhugavert og að það
hefði einkum opnað augu þeirra fyrir því að einstaklingar eru ekki allir eins og að hver og
einn hefur til að bera kosti sem þurfa að fá að njóta sín í góðri samvinnu á vinnustað.
Námskeiðið var mjög skemmtilegt. Kennararnir voru léttir og löðuðu auðveldlega fram áhuga
og forvitni þátttakenda.”
Arthur Knut Farestveit, framkvæmdastjóri

“Námskeiðin hafa hlotið mjög góðar undirtektir þátttakenda, kennsluefni er vel undirbúið
og faglega framsett, og leiðbeinendum hefur tekist að setja sig vel inn í vinnuaðstæður.
Höfðað er til starfsmanna með fróðlegum dæmisögum og snjöllum ráðum, og leiðbeinendur
hvetja starfsmenn jafnt sem stjórnendur til að vinna saman af fagmennsku, metnaði og góðum
vilja.”
Gúðrun Högnadóttir, forstöðumaður gæða- og þróunarskorar

Efling samvinnu innan vinnuhóps er eitt af nokkrum námskeiðum sem kennd eru á vegum
Lífsgæða.
Sérsþjálfaðir kennarar Lifsgæða er leiðbeinendur á þessu námskeiði.

Hafðu samband við okkur óskir þú eftir nánari upplýsingum um
námskeiðin og þjónustu okkar.

www.lifsgaedi.is

