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SLII Experience™

Pregătirea managerilor tăi
pentru a deveni lideri
situa�ionali va conduce la:

Un nivel accelerat
de dezvoltare

Un limbaj comun
de leadership

Un nivel ridicat al
moralului i reten�ieiș

Dezvoltarea unor
angaja�i proactivi

SLII.
Powering

Inspired

Leaders

PREZENTAREA PROGRAMULUI
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Ritmul provocator al contextului de business determină acum mai mult

decât oricând o presiune crescută pentru lideri să fie eficien�i și să știe

cum să coordoneze echipe de succes. Dar deseori aceștia nu au

abilită�ile necesare pentru a fi lideri flexibili și agili, întâmpinând

dificultă�i în construirea de rela�ii de calitate cu echipele lor pentru a

ob�ine rezultatele dorite.

Acest lucru nu se întâmplă pentru că nu depun eforturi sau că nu își

doresc să fie lideri mai buni. Cercetările ne arată că majoritatea liderilor

folosesc un singur stil de leadership și nu știu cum să maximizeze

poten�ialul angaja�ilor.

Liderii au nevoie să înve�e cum să conducă folosind o abordare

situa�ională.

Programul SLII® ajută liderii să își adapteze stilul de leadership - o cerin�ă

esen�ială pentru lumea actuală în continuă schimbare. Validat de 40 de

ani de cercetare și cu un istoric solid de rezultate demonstrate,

programul SLII Experience™ îi înva�ă pe lideri cum să își conducă

situa�ional angaja�ii, oferindu-le direc�ionarea sau încurajarea de care au

nevoie la momentul potrivit.

SLII îi ajută pe lideri să construiască rela�ii mai profunde - cu munca lor,

cu compania și cu colegii lor - făcând fiecare zi mai inspirată, motivantă

și relevantă.



METODE FLEXIBILE DE FACILITARE. REZULTATE CONSISTENTE

• LANSARE—Primirea unui set de sarcini care explică conceptele

• ÎNV �AREĂ —Participarea în cadrul unor activită�i care îi vor

învă�a pe lideri abilită�ile și limbajul de care au nevoie pentru

• EXERSARE—Participarea în cadrul unor activită�i care vor

dezvolta abilită�i noi prin intermediul exerci�iilor și a sesiunilor

• M IESTRIEĂ —Participan�ii vor avea acces la strategii prin care

să aprofundeze conceptele și informa�iile din program, astfel

încât să devină natural pentru ei să stabilească obiective SMART,

Pentru mai multe informa ii lua i leg tura cuţ ţ ă

consultantul vostru din cadrul echipei Blanchard Romania.

PUBLIC �INTĂ

Persoane cu rol de leadership

care vor să îşi

crească eficacitatea

Manageri de nivel senior

sau executiv

Middle manageri, manageri

sau supervizori promovaţi
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Organiza�iile pot alege cum să implementeze Experien�a SLII: în sala de

clasă, virtual sau digital (învă�are asincronă). Fiecare format de livrare

urmează un proces în patru etape care asigură faptul că managerii vor

în�elege con�inutul și vor deveni lideri situa�ionali.

de curând

din program și prezintă participan�ilor con�inutul modelului SLII

a deveni lideri situa�ionali

de practică conectate cu realitatea de business

să diagnosticheze nivelul de dezvoltare și să folosească

stilul de leadership potrivit

Când lucrezi cu programele Blanchard pentru a îmbunătă�i abilită�ile

liderilor din organiza�ie, po�i să fii sigur că vei avea un impact pozitiv în

companie. Suntem alături de tine la fiecare pas pentru a-�i arăta cele mai

bune practici prin intermediul cărora să ai rezultate cât mai bune. Liderii

merită să fie echipa�i cu modelul și instrumentele de care au nevoie

pentru a avea succes. Având manageri mai eficien�i, moralul și nivelul de

angajament cresc, membrii echipelor se vor sim�i sprijini�i, angaja�ii vor

deveni mai proactivi în rezolvarea problemelor și per ansamblu

productivitatea companiei va crește.

Human Invest
Blanchard Romania

Adres :

Tel:

contact@humaninvest.ro
www.humaninvest.ro
www.kenblanchard.ro

ă Str. Polon , nr. 43, etaj 1,

sector 1, 010493, București

021 318 89 27

ă


