Vabimo vas na praktično delavnico razvoja vodenjskih veščin

Delavnica Vodenjskih tehnik in veščin
Vabimo vas na praktično delavnico, ki vam bo dala konkretne rešitve in nasvete
tako na področju vodenja kot spoznavanju lastnih kadrov.
Pokazali bomo rešitve za:






Predstavljanje ciljev in vizije vodij
Kako voditi in spremljati razvoj posameznikov
Ukvarjanje z ljudmi – koliko in kaj je potrebno
Vodenje in motiviranje, ukvarjanje z ekipo
Vzpodbujanje samoinciativnosti in prevzemanje odgovornosti

Vsebina delavnice:
VODENJE in VODENJSKE VEŠČINE









Območje nadzora – zakaj je tako pomembno in s čim vse je povezano
Vrste avtoritet
Vloge in naloge vodij
Vizija in Cilji vodij – zakaj vse sta tako koristna
Vodenjske veščine in kakšen je odličen vodja
Uspešnost posameznika - Vpliv kompetenc, motivacije in poznavanja pričakovanj
Kako spremljati razvoj sodelavca
Vodenje: Dajanje nalog, jasnost navodil, spremljanje, samostojnosti, dogovorjeni
načini poročanja…

SITUACIJSKO VODENJE IN STILI VODENJA








Situacijsko vodenje – zakaj je Blanchardov model najboljši
Različni stili vodenja in kdaj jih uporabiti
Delegiranje: Kdaj, kako in koga
Usmerjanje: Značilnosti in pozitivne strani usmerjevalnega vodstvenega stila
Svetovanje: Značilnosti, koraki in zakonitosti svetovalnega stila vodenja
Mentorstvo: Kdaj in kako
Praktična uporabnost posameznih stilov vodenja

DAJANJE POVRATNE INFORMACIJE




Povratne informacije ter graditev odnosa
Kaj je povratna informacija in kakšne so učinkovite povratne informacije
Pravila dajanja povratne informacije – različni načini

NAČIN DELA:
Delavnica je sestavljena iz interaktivnih prezentacij, praktičnih nalog in treninga veščin.

Delavnica: je zanimivo, predvsem pa praktično naravnano izobraževanje, ki je
zasnovano na aktivnem sodelovanju udeležencev. Sestoji se iz interaktivnih prezentacij,
praktičnih nalog, treninga ter razvoja veščin.
Namenjena je direktorjem, managerjem, vsem, ki vodijo...

Trajanje:
7 urna delavnica

Delavnica: je zanimivo, predvsem pa praktično naravnano izobraževanje, ki je
zasnovano na aktivnem sodelovanju udeležencev. Sestoji se iz interaktivnih prezentacij,
praktičnih nalog, treninga ter razvoja veščin.
Delavnico bo vodil:
Delavnico bo vodil g. Samo Zupanc, direktor-trener iz organizacije Intelekt Maksimus.
Gospod Samo Zupanc je po izobrazbi Specialist managementa. Na področju
izobraževanja deluje že osem let in je treniran ter certificiran po zahtevnih mednarodnih
»Train the trainer« metodah. Delavnice in treninge vodenja izvaja v širšem slovenskem
okolju ter sodeluje tudi z mednarodnimi podjetji. V tem času je uspešno vodil in zaključil
več kot 400 delavnic.
Z bogatimi izkušnjami s področja vodenja iz vsakodnevne prakse in z konkretnimi
rešitvami vsakodnevnih problematik, vam bo na g. Zupanc na delavnici odgovoril na vsa
vaša vprašanja.
Kotizacija:
Cena delavnice znaša 140,00 EUR (DDV vključen v ceno) na udeleženca. Kotizacija
vključuje udeležbo, gradivo in osvežitev.
Izredni popust:
 V primeru, da se na
priznamo vsem 10 %
 V primeru, da se na
priznamo vsem 20 %

delavnico iz istega podjetja prijavijo 3 (ali več) udeleženci
popust
delavnico iz istega podjetja prijavi 5 (ali več) udeležencev
popust

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom delavnice na poslovni račun podjetja
Intelekt Maksimus, Samo Zupanc s.p. Jakopičeva 19, 1000 Ljubljana. št.: SI56 340001007825611 (Banka Sparkasse d.d.).
Prijavite se lahko preko prijavnice ali na e-naslov: intelektm@siol.net Morebitne odjave
sprejemamo do dva dni pred delavnico, prav tako na e-naslov intelektm@siol.net.

Za več informacij o vsebini, načinu dela na delavnicah in predavatelju, vabljeni na:
www.intelektm.com ali na T: 01 542 10 99 ter M: 040 99 10 99.
Vljudno vabljeni!
INTELEKT MAKSIMUS, Samo Zupanc s.p.
Jakopičeva 19, 1000 Ljubljana
t: + 386 (0)1 542 10 99
m: + 386 (0) 40 99 10 99
@: intelektm@siol.net
W: www.intelektm.com

PRIJAVNICA
DELAVNICA VODENJSKIH TEHNIK IN VEŠČIN
PRIJAVLJAMO SE NA DELAVNICO V MESTU:
DATUM DELAVNICE:
POLNI NASLOV NAROČNIKA
Podjetje
Ulica

Mesto

Zavezanec za DDV

DA

Davčna številka

NE
Matična številka

Telefon
Faks
E-pošta
NA DELAVNICO PRIJAVLJAMO
ime in priimek

Prosimo, da ob prihodu na delavnico predložite potrdilo o plačani kotizaciji!
Morebitne odjave sprejemamo do dveh dni pred izvedbo delavnice, pri kasnejših
odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.
Prijavnico pošljite:
na elektronski naslov: intelektm@siol.net

