Egy csapat sikeres vezetéséhez egészen más készségekere van szükség, mint akkor, amikor
egyéni hozzájárulást teszünk. Nehéz jó főnöknek lenni! Sok vezetőt az egyéni teljesítménye
alapján léptetnek elő, és így kihívást okoz számára, ha másokat kell vezetnie. A vezetőket
általában akkor cserélik le, ha nem tudnak fontos eredményeket elérni. A kudarc általában két
okra vezethető vissza:
1. Másokat akarnak vezetni, mielőtt megtanulnák eredményesen vezetni saját magukat.
2. Irányítani próbálják az embereket ahelyett, hogy hagynák, hogy közösen egyeztetett
elvárások alapján ők vezessék saját magukat.
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A 7 szokás vezetőknek ® program
gyakori vezetői problémák
kezelésére vértezi fel a csapat
vezetőket, valamint a célelérés
és a mások bevonására való
képesség fejlesztésével fenntartható
eredményekhez vezeti őket. A program
a vezetőre koncentrál, nem pedig
a feladatokra, amiket végez.
A program egyedisége a 7 szokás
megközelítés használatában és abban
rejlik, ahogy az új gondolkodásmód,
készségek és eszközök alkalmazása
a vezetőket a folyamatos eredményes
séghez segíti.
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TUDD ELŐRE, HOVA
AKARSZ ELJUTNI!
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Akár régi, akár frissen kinevezett vagy
feltörekvő vezetőről legyen is szó,
a program felkészíti őt csapata ered
ményes irányítására.
A program elérhető hagyományos tantermi oktatás vagy online webinárium formában.
Az oktatást rábízhatja tréner csapatunkra, vagy Ön is kiképződhet „7 szokás vezetőknek”
trénerré.
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A 7 SZOKÁS VEZETŐKNEK KÉPZÉS CÉLJAI
A „7 szokás vezetőknek” A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása keretrendszerére
épül. Mindegyik szokást egyedi módon úgy szemléljük, hogy az önmagunk és mások vezetésére
összpontosítson.
SZOKÁS

A RÉSZTVEVŐK A PROGRAM HATÁSÁRA:

1. szokás:
Légy proaktív!®

• Az L&K-juk (leleményesség és kezdeményezőkészség)
következetes használatával az akadályokat leküzdve átlagon
felüli eredményeket érnek el.

2. szokás:
Tudd előre, hová akarsz eljutni!®

• Eredmény-fókuszált gondolkodásmódot sajátítanak el
a projektek, meetingek és prezentációk tervezésekor.

3. szokás:
Először a fontosat!®

• A csapat Létfontosságú céljaira való fókuszálás és azok
megvalósítása során, a heti tervezés segítségével kiiktatják
az idő- és energiarabló tevékenységeket.

4. szokás:
Gondolkodj nyer-nyerben!®

• A közösen kijelölt elvárások és a számonkérhetőség mentén
kiváló teljesítmény nyújtására motivált csapatot vezetnek.

5. szokás:
Először érts, aztán értesd meg
magad!®

• Kölcsönösen őszinte és segítőkész légkört alakítanak ki azzal,
hogy tudatosan időt fordítanak a problémák megértésére
és az őszinte visszajelzés adására.

6. szokás:
Teremts szinergiát!®

• A különbségek értékelésével, valamint az új és az eredetinél
jobb alternatívák feltárásával innovatív problémamegoldási
folyamatot vezetnek be.

7. szokás:
Élezd meg a fűrészt!®

• Az egyéni erősségek, képességek és a szenvedély felszínre
hozásával csapatuk minden tagjától a tőlük telhető legjobb
hozzájárulást kapják.

A FranklinCovey 7 szokás vezetőknek program intenzív, gyakorlatorientált tanulási élmény, ami
a kiváló vezetés alapelemeire épül. A program mind a tapasztalt, mind a friss vezetőknek olyan
gondolkodásmódot, készségeket és eszköztárat nyújt, amivel választ ad napjaink legfontosabb
kihívásaira, többek közt ezekre:
•

Priorizálás

•

Teljesítménymenedzsment

•

Elszámoltathatóság és bizalom

•

Konfliktuskezelés

•

Egyéni és csapatfejlesztés

•

Együttműködés

•

Megvalósítás

A RÉSZTVEVŐI
CSOMAG
TARTALMA:

• Résztvevői munkafüzet
• 7 szokás vezetőknek
– Gyakorlati kézikönyv
• Online elérhető eszközök

A képzéssel kapcsolatos további információkért keresse kapcsolattartóját, vagy lépjen kapcsolatba velünk
magyarországi elérhetőségeinken: +36 1 202-0448 | office@franklincovey.hu | www.franklincovey.hu
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