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Pozitivní leadership – manažer, kterého ostatní dobrovolně a rádi následují
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)
Termín

Cena bez DPH

Lokalita

9.10.2020

5 490,00 Kč

Three Crowns Hotel****
Cimburkova 28, Praha 3

6 642,90 Kč s DPH

Profil lektora

Petr Růžička
člen České asociace koučů (absolvent více než 2500 hodin výcviků pro práci kouče, lektora a terapeuta).
Akreditovaný business i life kouč, lektor, konzultant, VŠ pedagog, psychoterapeut, párový a rodinný terapeut,
motivační speaker, herec a autor. Od roku 1999 vede úspěšné inovativní rozvojové programy a koučuje špičkové
manažery. Ve volném čase se věnuje své rodině, józe, hudbě a popularizaci zdravého životního stylu.

Nové paradigma vedení lidí, aneb co jsou skutečně nové trendy nové doby? Jak dosáhnu toho, aby mne druzí dobrovolně
následovali, místo toho, abych je musel stále jen táhnout či tlačit?

Cíl semináře
Získám nový pohled na nejdůležitější kompetence manažera-leadera, které posilují autonomii, zodpovědnost a vnitřní motivaci vedených
pracovníků. Poznám, zda jsem manažerem, který je především specialistou na výkon nebo na správné rozvíjení a usměrňování potenciálu
lidských zdrojů. Prozkoumám, které vlastnosti leadera jsou mi vlastní a které si mohu osvojovat a rozvíjet. Porozumím tomu, jak mohu rozvíjet
přirozenou autoritu, jak poznat, kdy být leaderem - vůdcem na špici, či naopak kdy být "neviditelným" leaderem v pozadí, který zlehka
facilituje práci týmu. Zjistím, jak jako leader mohu využívat koučovací přístup, vnitřní motivaci, delegování, pozitivní komunikaci, vytyčování cílů
a úkolování, důvěru a důvěryhodnost, různé role manažera v rozvoji pracovníků, zpětnou vazbu, ocenění, jak pojímat moc a zmocňovat
druhé... Tyto praktické dovedností si osvojím na modelových situacích.

Komu je seminář určen
Kurz je určen manažerům na všech úrovních, kteří hledají nové cesty vedení lidí a mají odvahu začít změnou u sebe sama.

Program
Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod
Kdo je to leader a jak se liší od manažera
vlastnosti a kompetence leadera
typy leaderů
Styly vedení a řízení
vedení či řízení
pojetí moci
situační řízení
koučování
Nástroje vedení a řízení
metoda SMART
prioritizování
delegování
motivace
zpětná vazba

Další informace
Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Objednávka: Pozitivní leadership – manažer, kterého ostatní dobrovolně a
rádi následují
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)

Fakturační údaje objednatele:

Účastníci:

IČO:
Jméno vč. titulů
DIČ:
Telefon:
Firma:
Email:
Jméno a přijmení:

Poznámka:
Např. dietní omezení.

Telefon:

Email:

Jméno vč. titulů

Ulice:

Telefon:

Město:

Email:

PSČ:

Poznámka:
Např. dietní omezení.

Vaše č.obj.:
(bude uvedeno na
faktuře)

Jméno vč. titulů

Telefon:

Email:
Poznámka:
Poznámka:
Např. dietní omezení.

Formulář vytiskněte, vyplňte, naskenujte a zašlete nám jej na email: info@eduzone.cz
nebo účast objednejte v našem e-shopu www.eduzone.cz

