Programe Deschise de Training
pentru Creşterea Performanţelor

LEADERSHIP ÎN ACŢIUNE
Scop: Cum să oferiţi semnificaţie, direcţie
şi concentrarea eforturilor oamenilor pe
care îi conduceţi în direcţia realizării
scopurilor/ obiectivelor?
Cooperare: Cum să creaţi un climat de
colaborare şi lucru în echipă performant?
Încredere: Cum să construiţi încrederea
colaboratorilor în forţele proprii, în
dumneavoastră ca lider şi în capacitatea
lor de a realiza scopurile/obiectivele
asumate?

DESCRIERE
Este un program special care oferă
participanţilor posibilitatea de a
descoperi şi exersa 6 competenţe
esenţiale de conducere prin intermediul
unor activităţi practice special concepute.
Cele 6 competenţe sunt rezumate prin 6
cuvinte cheie: Scop, Cooperare,
Încredere,
Expertiză,
Priorităţi,
Performanţă.
Programul
include
şi
folosirea
instrumentului de autoevaluare a celor
6
competenţe
LEAP
(Leadership
Effectiveness Appraisal Package) pe
care compania noastră l-a utilizat cu
succes în programele de dezvoltare
managerială derulate cu clienţii noştri.
LEAP a fost creat pe baza unui studiu
realizat pe 6200 angajaţi din diferite
organizaţii şi ramuri industriale.
Programul se va finaliza cu un plan de
acţiune şi dezvoltare personală.
CONŢINUT
Autoevaluare: Care este nivelul
dumneavoastră în prezent în stăpânirea
celor 6 competenţe de conducere?
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Expertiză: Cum să daţi dovadă de
gândire sistemică şi de competenţă
tehnică adecvată realizării scopului
echipei? Cum să realizaţi într-o manieră
integrată şi echilibrată activităţile de
conducere care răspund cerinţelor legate
de realizarea sarcinilor, dezvoltarea
echipei şi nevoile individuale ale
membrilor echipei?
Priorităţi: Cum să stabiliţi în mod
adecvat priorităţile şi să vă ajutaţi
oamenii să procedeze la fel?
Performanţă: Cum să
vă conduceţi
oamenii către performanţă, cum să
clarificaţi
aşteptările
privind
performanţa,
cum
să
evaluaţi
performanţa,
cum
să
rezolvaţi
problemele
de
performanţă
ale
membrilor echipei, cum să practicaţi
conducerea
situaţională,
cum
să
conduceţi prin întrebările potrivite şi cum
să recompensaţi performanţa?
Plan de acţiune şi dezvoltare: Care sunt
punctele dumneavoastră forte şi care
sunt rezervele de potenţial în ceea ce
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priveşte competenţele de leadership? Ce
acţiuni puteţi face începând de azi
pentru a vă dezvolta competenţele de
conducere? La ce comportamente
concrete aveţi nevoie să lucraţi? Ce să
păstraţi şi ce să schimbaţi în felul în care
conduceţi oamenii? Ce anume aveţi
nevoie să învăţaţi? Cine vă poate sprijini
în acest proces şi cum?
DATE DERULARE
Durata: 2 zile
Serii: 16-17 Mai şi 12-13 Septembrie
2009

INVESTIŢIE
990 RON + TVA (19%) / participant
Include: suport de curs, handout-uri,
video training, caiete de lucru,
certificat/diplomă
de
participare,
pauzele de cafea, mesele de prânz
DISCOUNTURI
- 3% pentru înscrierea a 2 participanţi
- 5% pentru înscrierea a mai mult de 3
participanţi

DATE LIMITĂ DE ÎNSCRIERE

- 7% pentru cei care au participat în
anul curent la un alt program de training
din cadrul Academiei

4 Mai şi 31 August 2009

Discount-urile sunt cumulative!

LOCUL
Bucureşti,
Centrul
de
Conferinţe
UZINEXPORT, Bd. Iancu de Hunedoara
6-8 (vis-a-vis de clădirea Guvernului din
Piaţa Victoriei)
STRUCTURA ZILEI DE TRAINING
9.30 – 11.00 – Sesiune training
11.00 – 11.15 – Pauza de cafea
11.15 – 12.45 – Sesiune training
12.45 – 13.15 – Dejun
13.15 – 14.45 – Sesiune training

ÎNSCRIERE
1. Descărcaţi Formularul de înscriere
corespunzător acestui program de la
www.gemba.ro/cursuri_deschise.html
2. Completaţi Formularul de înscriere şi
trimiteţi-l
prin
e-mail
la
doru.curteanu@gemba.ro
INFORMAŢII
021 337 13 77
0722 260 158

14.45 – 15.00 – Pauza de cafea
15.00 – 16.30 – Sesiune training
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