Şirketinizi
Güçlendirmek için
Kişisel Liderlerden
Oluşan Bir İş Gücü
Yaratın

KİŞİSEL LİDERLİK

Çalışanlarınız gerçek potansiyellerini
ortaya koyamazsa kurumunuz da koyamaz.

Kurumunuzdaki çalışanların, gereksiz yardım ve yönlendirme almadan,
ihtiyaçlarını temin etmek için gereken özgüvene ve becerilere sahip
olduğunu hayal edin.

Kişisel Liderlere yatırım
yapıp yetkilendirilmiş bir iş
gücü yaratarak
kazanacaklarınız:

Daha Hızlı Gelişim

Çalışanların inisiyatif almadığı veya daha etkin olabilecekken olmadığı
kurumları iyi bir şekilde işletmek mümkün değildir. Performans güç
kaybeder, çünkü çalışanlar ihtiyaçlarını ihtiyaç duydukları anda nasıl
isteyeceklerini bilmez. Gerçek şu ki; çalışanlar işlerine bağlı olmak,
anlamlı katkılar sağlamak ve değer verilmek ister.

Daha Yüksek
Performans

Her bir çalışanın yetkilendirilmesinin ve hedeflenen sonuçları
gerçekleştirmeye bağlı olmasının, kurumunuzun başarısı için ne kadar
önemli olduğunu biliyoruz. Kişisel Liderlik Programımız, kurumunuzu
ileriye taşıyacak zihniyeti takım üyelerinize sağlayabilmeniz için çalışan
motivasyonu ve bağlılığı uzmanlarınca tasarlanmıştır.

Bireysel
Hesap Verebilirlik

Kişisel Liderlik zihniyeti ve becerileri ile çalışanlarınıza destek olarak
yetkilendirilmiş bir iş gücü yaratırsınız. Bu iş gücü üretken, inovatif ve
işine tutkuyla bağlıdır.

İnovasyonda Artış
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Kişisel Liderin Zihniyeti

Varsayılan
Sınırlamaları
Aşın

Güç
Noktalarını
Harekete
Geçirin

Proaktif
Olun

KİŞİSEL LİDERLER YARATMAK İÇİN KANITLANMIŞ FORMÜL

Sınıf içi eğitim olarak sunulan Kişisel Liderlik programı, katılımcıların
ilgisini canlı tutan katılımcı malzemeleri, videoları ve öğrenme
aktivitelerinden oluşmakta ve aşağıdaki unsurları öğretmektedir:
• SLII®—Dünyanın en çok öğretilen liderlik modelini kişisel lider
perspektifinden öğrenin.
• Varsayılan Sınırlamalar—Agılanan bariyerlerin farkına varmayı öğrenin.
Bunların üstesinden gelebilir ve aşabilirsiniz.
• Güç Noktaları—İşyerinde beş güç kaynağının her birini nasıl harekete
geçirebileceğinizi öğrenin. Böylece hedefleri gerçekleştirmeniz ve daha
fazla özerklik ve yeterlilik kazanmanız kolaylaşır.

Kişisel Liderin Becerileri
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• Poaktif Görüşmeler—İhtiyacınız olan yönlendirme ve desteği nasıl
isteyeceğinizi keşfedin; yöneticiniz ile Bire Bir Görüşmeleri proaktif bir
biçimde nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenin.

Hedef Belirleme

Neyin ne zaman yapılacağı üzerinde anlaşın.

Bunun için kullanabileceğiniz araçlar:
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Teşhis

Spesifik bir hedefte veya görevde
yeterliliğinizi ve bağlılığınızı değerlendirin.

• Bire Bir Görüşme Formu—Kişisel liderlere yöneticileriyle düzenli aralıklarla,
iyi organize edilmiş Bire Bir Görüşmeler yapmaları için rehberlik eder..
• Kişisel Lider Algı Anketleri—Katılımcılar ile yöneticilerin algılarını kişisel
liderliğin yedi kilit alanında kıyaslar.
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Uyum

İhtiyaçlarınızı karşılayan liderlik stilini
elde edin.

KİMLER KATILMALI?

Daha üretken ve başarılı olmak
için liderlerinden ihtiyaçlarını
proaktif bir biçimde nasıl elde
edeceğini öğrenmek isteyen
tüm çalışanlar.
SLII® eğitimine katılmış lidere
bağlı çalışanlar.
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