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POWERING INSPIRED LEADERS
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• Cel mai cunoscut model de leadership 

din lume. 

• Utilizat pentru a pregăti peste 5 

milioane de manageri din companii de 

top din întreaga lume.

• Validat prin decenii de cercetări.

• Cu impact general la toate nivelurile

unei organizații.

• Rezultate dovedite.

Programul Blanchard SLII® (The SLII Experience™)
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• Stabilirea obiectivelor – alinierea la ce

trebuie făcut și până când

• Diagoza – evaluarea împreună a 

competenței și angajamentului legate de 

un obiectiv sau o sarcină

• Potrivirea – utilizarea unei varietăți de 

stiluri de leadership

SLII® îi învață pe lideri
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Un model de leadership care și-a dovedit

eficacitatea în timp

Un model ușor de înțeles, ușor de 

reținut, ușor de folosit

care promovează creșterea calității și 

conversațiilor despre performanță și 

dezvoltare.
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EXERSARE INVĂȚARE

MĂIESTRIE LANSARE

Este un proces,

nu un eveniment

Experiența SLII® - acum si in format virtual

https://www.blanchardexchange.com/l/ThhC5W2bJxokZnzyHRMI


SELF-STUDY

through Blanchard 

Exchange Learner 

Portal

SESSION 1

virtual classroom

(paper or electronic 

materials)

• Best/Worst Leader

• The SLX Story—

Parts 1 and 2

• Three Skills of SLII®

• Six SLII 

Conversations

• First Skill—Goal 

Setting

SESSION 2

virtual classroom

(paper or electronic 

materials)

• Second Skill—

Diagnosing

• Development Level 

Needs

• SLII Game—

Diagnosing

• The SLX Story—

Part 3

• Third Skill—

Matching

SESSION 1

virtual classroom

(paper or electronic 

materials)

• Match-Mismatch

• Oversupervision

• Undersupervision

• The SLX Story—

Part 4

SESSION 2

virtual classroom

(paper or electronic 

materials)

• The SLX Story—

Parts 5 and 6

• Alignment 

Conversations

• SLII Game—

Matching

• LBAII

SESSION 3

virtual classroom

(paper or electronic 

materials)

• Leadership Style 

Practice

• One on One 

Conversations

• Tools for Mastering 

SLII

SELF-STUDY

through Blanchard 

Exchange Learner 

Portal

Assessments

to Provide 

Feedback on 

Effectiveness

Coaching Sessions to 

Support Application 

of Learning

Best Practice Playbook 

for Successful SLII 

Change Initiative

Partner with Leader 

and Organization to 

Increase Return on 

Investment

Online Tools to 

Master Content 

and Use with 

Others

• LBAII

• SLII Fitness Test

• SMART Goals 

Video

• SMART Goals 

Worksheet

• SLII App

• Learn the SLII 

Model Online

• SLII Challenge

• Access to tools, 

worksheets, and 

videos

2 hours Ongoing1 hour

PRACTICELAUNCH LEARN MASTER

2 hours 2 hours2 hours

Experiența SLII® - design-ul virtual

2 hours
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Analiza comportamentului de leadership 

(LBAII®) - Chestionar individual

SLII® Fitness Test

SLII® Fișa de obiective

LaunchLANSARE

Video obiective SMART

https://www.blanchardexchange.com/l/ThhC5W2bJxokZnzyHRMI
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ÎNVĂȚARE

Manualul SLII® Posterul SLII® pe scurt Broșura SLII®

Video-uri

Fișe de lucru
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EXERSARE
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MĂIESTRIE: Împărtășește modelul SLII cu echipa ta

Video-ul “Puterea SLII”

Împărtășește SLII cu membrii echipei tale pentru a crea parteneriate mai eficient. Oferă-le 
kitul SLII pentru membrii echipei sau învață-i tu cu ajutorul articolului “Învață modelul SLII” 
și a prezentării PowerPoint “Învață modelul SLII”.

▪ Video-ul “Puterea SLII”
▪ Access la aplicația SLII pentru membrii echipei tale (până la 10 persoane)
▪ Articolul “Învață modelul SLII” 
▪ Prezentarea PowerPoint “Învață modelul SLII”.

MĂIESTRIE

Aplicația SLII
Prezentarea PowerPoint 

“Învață modelul SLII”.
Articolul “Învață

Modelul SLII”
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MĂIESTRIE: Aplicația SLII
Descarcă aplicația SLII pe computer, 
tabletă sau telefon. Diagnostichează-ți
nivelul de dezvoltare și obține sfaturi
pentru găsirea stilului potrivit de 
leadership.

MĂIESTRIE

▪ SLII® la îndemâna ta

▪ Aplicație mobilă pentru
telefoane și tabletă

▪ Conversații mai eficiente

▪ Diagnoza rapidă

▪ Coaching în timp real pentru
manageri



MĂIESTRIE: Provocarea SLII
MĂIESTRIE

Dezvoltă-ți abilitățile de leadership situațional concomitent cu activitatea pe care o 
desfășori parcurgând cei 12 pași ai Provocării SLII.



MĂIESTRIE: Acces la resurse
MĂIESTRIE

Folosește aceste resurse pe 
măsură ce implementezi cele
învățate la curs. Ai access la 
aceste fișiere timp de un an de 
zile:

▪ Fișa de lucru SLII
▪ Cum să începi conversațiile

SLII
▪ Fișa de lucru Unu-la-unu
▪ Cum să începi conversația

Unu-la-Unu
▪ Lista de acțiuni a stilurilor 

de leadership 
▪ Jocul SLII - Potrivirea
▪ Jocul SLII - fișa de răspuns
▪ Video-uri SLII (13 

videoclipuri) 



Despre Blanchard Exchange

Blanchard Exchange este un portal  online care îmbogățește experiența de 
învățare pentru programele Blanchard. Folosind cele mai de succes
metode de livrare și un design de produs testat în timp, Blanchard 
Exchange oferă o modalitate ușoară și accesibilă pentru a primi conținut în
format electronic.

Gândit ca o platformă de acces pentru materiale și instrumente de 
învățare, pentru a accesa rapoarte și a urmări progresul unor proiecte, 
aceasta platformă oferă utilizatorilor acces la informațiile de care au 
nevoie, atunci cand au nevoie de acestea.

Pentru programul SLII (varianta cu 2 zile în sala de clasă) componentele
LANSARE și MĂIESTRIE sunt găzduite pe platforma online Blanchard 
Exchange. 

Beneficii pentru
participanți:

Participanții folosesc platforma online înainte, în timpul și după training. Blanchard Exchange încurajează
învățarea continuă oferind acces la instrumentele de învățare pentru aplicarea lor la job. Oferă o modalitate
accesibilă de a primi programe Banchard și, pentru mulți participanți, îi ghidează în călătoria lor de învățare. 

Beneficii pentru
adminstratorul
din partea
clientului:

Responsabilul din cadrul organizației de această experiență de învățare poate să pregătească și să
gestioneze proiectul online și să verifice progresul participanților. Administratorul din partea clientului are 
acces la rapoarte și informații care vor facilita o experiență de învățare de impact.


