děláme z dobrých firem skvělé

Zveme Vás na vzdělávací program:

2. VŮDCOVSTVÍ

Vůdcovství odkrývá lidský potenciál
Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují
flexibilitu dle vývoje na trhu, urychlují inovace a zapojují všechny lidi. Nezvládnutí
těchto procesů managementem na libovolné úrovni přináší vysoká existenční rizika.
Vzdělávací program 2. Vůdcovství obsahuje 4 jednodenní kurzy, které jsou pro
manažery zásadní. Při zvládnutí vůdcovství budete využívat potenciálu svých
podřízených ve větším rozsahu než při pouhém řízení lidí, protože začnete své lidi
inspirovat a posilovat v nich vlastní zájem o práci, o zlepšování a firemní úspěch.
Vůdcovství je obvykle vnímáno jako schopnost využívat přirozenou autoritu
s podporou autority formální, kdy lidé svého nadřízeného následují s maximální
důvěrou. Lidé ale velmi citlivě vnímají, jak vede nadřízený sám sebe a jak
inspirativním příkladem je pro ostatní.

Termíny jednotlivých kurzů
2.1. „7/24 LEADERSHIP“ – aneb „VEĎ TAM, KDE JSI“

7. 4. 2016

Naučíte se vést lidi k výjimečné produktivitě, loajalitě a nevšední spokojenosti v práci.
Více informací na straně 3

2.2. Koučování podle unikátní metody LASER I.

14. 4. 2016

Naučíte se pomáhat lidem dosáhnout skvělých výsledků ve všech oblastech života.
Více informací na straně 3

2.3. Koučování podle metody LASER II.

21. 4. 2016

Naučíte se používat běžné principy koučování ke koučování malých pracovních skupin.
Více informací na straně 4

2.4. Virtuální tým a řízení lidí na dálku

29. 4. 2016

Naučíte se sestavit a řídit projektový tým na dálku bez ohledu na formální pravomoc.
Více informací na straně 4

Cena kurzů a celého programu





pro firmy z JMK 500 Kč za účastníka v jednodenním kurzu, celkem za celý
čtyřdenní vzdělávací program 2000 Kč
2100 Kč za jeden kurz, pokud nebude absolvovaný celý vzdělávací program
platba předem na základě zálohové faktury, fakturace a zúčtování vždy po kurzu
oběd a coffeebreak jsou v ceně kurzu

Místo konání kurzů





Brno, předběžně:
školící místnost firmy GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Brno
www.geotest.cz

Průběh kurzů





07:45
08:00
11:30
12:00

až
až
až
až

08:00
11:30
12:00
14:30

registrace účastníků
dopolední část semináře
obědová přestávka
odpolední část semináře

Kdo kurzy povede
 Ing. Lubomír Chytil – Lektor a jednatel firmy
 zaměřuje se na procesy, dosahování výsledků, efektivní
využívání zdrojů, obchod, řízení a management
 klienti: AGROTEC a. s., FIMES a.s., Gatema s.r.o.,
Siemens a.s., Znojemské strojírny s.r.o., a další…
 Ing. Stanislav Šafář – lektor
 zaměřuje se na typologii, komunikaci a vztahy, řízení a
management, obchodní dovednosti, osobní rozvoj
 klienti: Alcatel Czech s.r.o., AVX Czech Republic s.r.o.,
Korado a.s., Siemens a.s., Synthesia a.s., a další…

Další informace
 oběd si mohou účastníci dopředu vybrat podle jídelního lístku
 kontakt: Ing. Lubomír Chytil, tel. 777 101 245
 podmínkou účasti je vyplnění přihlášky

2.1. „7/24 LEADERSHIP“ – aneb „VEĎ TAM, KDE JSI“

7. 4. 2016

Naučíte se vést lidi k výjimečné produktivitě, loajalitě a nevšední spokojenosti v práci.

Obsah kurzu








přednosti vůdcovství oproti řízení lidí a dosahované výsledky
priorita první – PRACOVNÍ VÝSLEDKY
priorita druhá – SMYSL PRÁCE
priorita třetí – RADOST Z PRÁCE
budování respektu a neformální autority
dovednost rozumět lidem a inspirovat je
dovednost vytvářet a udržovat prostředí příznivé pro pracovní výkonnost

Co Vám kurz přinese





seznámíte se s novými způsoby, jak vést své lidi
v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
naučíte se sledovat a využívat 3 klíčové zdroje výjimečné efektivity a osobní
spokojenosti – smysl činnosti, výsledky, radost
naučíte se změřit kvalitu vedení a Váš skutečný vliv

2.2. Koučování podle unikátní metody LASER I.

14. 4. 2016

Naučíte se pomáhat lidem dosáhnout skvělých výsledků ve všech oblastech života.

Obsah kurzu






koučování jednotlivců je založené na vzájemné důvěře a společném zájmu
zjistěte cíle koučovaného, a jaká je jeho současná realita
hledejte a najděte více možností, jak se dostat k cíli
pomozte koučovanému přijmout rozhodnutí
kontrolujte pokrok na další koučovací schůzce a směřujte koučovaného k cíli

Co Vám kurz přinese







porozumíte 5 fázím koučování – kam, odkud, kudy, jak, kontrola
v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
naučíte se klást otázky tak, aby koučovaný vymyslel odpovědi
naučíte se pomáhat lidem najít osobní záměr a cíl
naučíte se pomoci lidem vybrat správnou cestu k cíli a rozhodnout se ji naplnit
naučíte se pomáhat lidem k neustálému zlepšování

2.3. Koučování podle metody LASER II.

21. 4. 2016

Naučíte se používat běžné principy koučování ke koučování malých pracovních skupin.

Obsah kurzu







výhody koučování malých skupin oproti individuálnímu koučování
zjistěte společný cíl pracovní skupiny
zjistěte, co už pracovní skupina zvládla a co umí
každý člen skupiny přispěje k hledání možností, jak se dostat k cíli
hlavní je dokoučovat skupinu k přijetí pro všechny akceptovatelného plánu
kontrolujte pokrok jednotlivců i skupiny a směřujte skupinu k cíli

Co Vám kurz přinese







dozvíte se klíčové faktory úspěchu koučinku a koučinku skupin
v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
naučíte se využít znalost lidí a skupiny k využití lidského potenciálu
naučíte se pomáhat skupině společně formulovat záměry a cíle
naučíte se využívat společné zájmy a individuální schopnosti k dosažení cílů
naučíte se vést skupinu k neustálému zlepšování

2.4. Virtuální tým a řízení lidí na dálku

29. 4. 2016

Naučíte se sestavit a řídit projektový tým na dálku bez ohledu na formální pravomoc.

Obsah kurzu







specifika virtuálních týmů a projektový přístupu k jejich řízení
sestavení týmu – výběr spolupracovníků a seznámení s cíli projektu
rozjezd týmové spolupráce – organizace virtuálních setkání
stabilizace – využívání osobních předností, vyladění úkolů a pozic
realizace – zpětná vazba s ohledem na cíl, pravidelná síť komunikace a reportů
zakončení – předání výsledků zadavateli, ocenění členů týmu a ponaučení

Co Vám kurz přinese






pochopíte důležité rozdíly mezi konvenčním a virtuálním týmem
v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
naučíte se aplikovat projektové řízení na virtuální tým
naučíte se vybrat, řídit a motivovat lidi „na dálku“ a bez formálních pravomocí
naučíte se řešit konflikty a komplikace týmové spolupráce

