Çalışanlarınızın
İhtiyacı olan
Lider Olun

SLII DENEYİMİ
Yöneticilerinizin etkin olmasını ve başarılı takımlara nasıl liderlik edeceklerini
bilmelerini istersiniz. Ancak genellikle esnek lider olmak için gereken
becerilere sahip değillerdir. Dolayısıyla çalışanlarını gerektiği kadar etkin
yönetemezler. Çoğu kurum, liderlerinin gerçek potansiyellerini ortaya
koyabilecek düzeye gelmelerini sağlayacak eğitim çözümlerini bulmakta
zorlanır.

Yöneticilerinizi SLII Lideri
olmak üzere eğitin ve...

Gelişimi Hızlandırın

Yöneticilerinizin, çalışanların performansını etkilemek için gereken becerilere
sahip olmaması çok engelleyicidir. Araştırmalar; çalışanların ellerindeki
göreve bağlı olarak, liderlerinden farklı düzeyde yönlendirme ve desteğe
ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Asıl mesele, çoğu liderin herkese hemen
her durumda sadece bir liderlik stilini uygulamaya çalışmasıdır. En iyi liderler,
çok boyutlu liderlerdir. Takım üyelerinin başarılı olmasına yardım etmek için
nasıl ve ne zaman doğru liderlik sağlayacaklarını bilirler.

Ortak Bir Liderlik Dili
Oluşturun

Dünya çapında en çok öğretilen liderlik modeli SLII, yöneticilere ihtiyaç
duydukları becerileri öğretir. Böylece liderler, çalışanlara öngörülebilir
gelişim aşamalarında rehberlik eder ve başarılı olmaları için gereken
ihtiyaçlarını karşılarlar. Uzun yıllardır yapılan araştırmalarla ve kanıtlanmış
sonuçlarla desteklenen SLII, popülerliğini korumaktadır. İnsanlar ihtiyaç
duydukları liderlik stilini aldıklarında, performans artar, çalışan iş tutkusu
yükselir ve kurumunuz olağanüstü başarılara imza atar.

Proaktif Biçimde
Problem Çözen İş
Gücü Yaratın

Kurumda Kalma
Oranını ve Morali
Artırın
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YÖNETİCİ ETKİNLİĞİNİ EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN
KANITLANMIŞ FORMÜL
Kurumlar; SLII Deneyimini hem sınıf içi düzende hem de sanal eğitim
düzeninde almayı tercih edebilirler. İki veriliş formatı da, dört aşamadan
oluşur.
•

HAZIRLIK—Eğitimin kapsamını belirleyen ve katılımcıları SLII
içeriği ile tanışmasını sağlayan bir dizi çalışmadan oluşur.

•

ÖĞRENME—Liderlere SLII lideri olmak için gereken becerileri ve
dili öğreten bir dizi aktiveden oluşur.

•

UYGULAMA—Güçlü, gerçek hayattan durumları içeren
uygulamalar ile yeni becerilerin gelişimini amaçlayan bir dizi
aktiviteden oluşur.

•

UZMANLAŞMA—Öğrenilenleri derinleştirmek ve geliştirmek,
MAKET Hedef belirlemek, gelişim düzeyini teşhis etmek ve
uyumlu liderlik stilini kullanmayı alışkanlık haline getirmek
amaçlanır.

KİMLER KATILMALI?

Liderlik yapan ve etkinliğini
artırmak isteyen bireyler
Orta ve üst düzey yöneticiler
Yeni yöneticiler, birim şefleri

Blanchard ile liderlerinizin becerilerini derinleştirmek için çalışırken,
kurumunuzda bir etki yaratacağınızdan emin olabilirsiniz. Etkisi kanıtlanmış
en iyi uygulamaları öğretmek için, size yolun her aşamasına eşlik edeceğiz.
Dolayısıyla, yatırımınızın geri dönüşünü en üst düzey de alabileceksiniz.
Liderler, başarılı olmak için doğru çerçeveye ve araçlara sahip olmayı
hakkediyor. Yöneticilerinizin etkinliğinin artmasıyla, moral ve çalışan
bağlılığı da yükselecek, takım üyeleri kendilerini desteklenmiş hissedecek
ve çalışanlar yaratıcı problem çözen bireyler haline gelecekler. Böylece
şirketinizin üretkenliği de artacak.
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