
–Ken Blanchard

“Programul First-time
Manager îi sprijină pe
cei aflaţi pentru prima

ă -o pozi�ie deoar într
conducere să își atingă
poten�ialul mai repede.”

FIRST-TIME MANAGER
Competen�e esen�iale din cartea
The New One Minute Manager ®

Blanchard s-a decis să vină în sprijinul celor a a�i pentru prima oară într-ofl
pozi�ie managerială învă�ându-i competen�ele esen�iale de care au
nevoie pentru a avea un start de impact în noua pozi�ie.

Având la bază cartea de succes The New One Minute

Manager, această solu�ie le prezintă participan�ilor cele
trei secrete ale managerilor de succes: Stabilirea
o Apreciereabiectivelor, și Redirec�ionarea. Acest
program dezvolt cele trei secreteă prin intermediul unui
cadru de conversa�ie care este ușor de în�eles și practicat
de către noii manageri.

Solu�ia include și o a patra conversa�ie, Sumarizarea, care
este necesară pentru a completa conversa�iile cheie și a
ajuta noii manageri să angajament șicrească nivelul de
autonomi membrilor echipei pe care o coordonează.e al

BENEFICII

• O rată de succes mai mare
pentru managerii noi

• O productivitate mai ridicată
a echipei

• Noii manageri sunt mai bine
pregăti�i pentru această
tranzi�ie provocatoare

• Participan�ii au oportunitatea
să înve�e și să practice
competen�ele esen�iale de care
au nevoie pentru a avea succes

• Noii manageri sunt mai orienta�i
pe echipă, spre a le oferi sprijin
încă de la început

Prima pozi�ie de conducere este una dintre cele mai provocatoare și
critice tranzi�ii de carieră. Managerii noi sunt de cele mai multe ori aleși
din rândul angaja�ilor cu poten�ial. Acești specialiști excelează în ceea ce
privește abilită�ile de implementare, dar de cele mai multe ori întâmpină
provocări ca manageri, pentru că nu au metodele și competen�ele necesare
pentru a reuși. Rata de eșec este foarte mare.
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OBIECTIVE DE ÎNVĂ�ARE

Programul este un workshop de o zi (6 ore, plus pauze și prânz) și cuprinde

și două activită�i de pregătire (pre-work), iecare durând 15 minute.f
Workshop-ul este o combina�ie de con�inut, exerci�ii și sesiuni de practică.

Optional, după workshop participan�ii au acces la Provocarea First-time 
manager, care le oferă un set de sarcini pe care să le pună în practică 
când se întorc înapoi la lucru. Aceștia au acces la videoclipurile 
prezentate în cadrul workshop-ului și fișele de lucru încă un an pe 
portalul de învă�are.

• Compararea și conștientizarea diferenţei dintre rolul unui contributor

individual și cel al unui manager. Identi icarea noului mod de gândiref
necesar pentru a efectua cu succes această tranzi�ie

• Învă�area celor 4 Conversa�ii cheie bazate pe secretele din The New One

Minute Manager: Stabilirea obiectivelor, , Redirec�ionarea șiAprecierea
Sumarizarea

• Ob�inerea necesare pentru a crește calitatea parteneriatelorabilităţilor
mai Acestela locul de muncă și a lucra bine împreună cu ceilal�i.

competenţe sunt activ,bazate pe modelul nostru de coaching: Ascultă
Explorează alte perspective Împărtășește percepţia ta Arată că ai, și
încredere.

• Practicarea Abilită�ilor sen�iale și a celor 4 Conversa�ii heie în studiie c
de caz bazate pe provocări reale

Ajută-�i angaja�ii a la�i pentru prima oară î tr-o pozi�ie de conducere să aibăf n
succes și să treacă peste cele mai provocări oferindu-le abilită�ileîntâlnite ,
esen�iale de care au nevoie pentru a atinge echilibrul dintre rela�ii și rezultate.

FORMATUL PROGRAMULUI
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Persoane a late pentru primaf
oară într-o pozi�ie de conducere
sau cei care vor să facă tranzi�ia
spre o pozi�ie de management

Manageri proaspăt numi�i care
vor să își crească e icien�a lor caf

lideri

Team-leaderi, middle manageri
sau coordonatori de echipă

recent numiţi în aceste roluri
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