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Podstawowe informacje

Termin: 21.06.2019 

Miejsce: Janowiec nad Wisłą 

Tytuł: Strategia lidera

Liczba uczestników z firmy: min 10 max 50 osób w grupie

Ekipa szkoleniowa: Dariusz Sierhej, Izabela Andryszczyk, Michał Kowalczyk 

Sędziowie: Adrian Kliniewski, Kacper Kwasek , Vitali Mazur

Uczestnicy szkolenia są zaznajamiani z najważniejszymi aspektami jak wyłonić lidera w swo-
jej firmie. Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące zmienionych zadań. Opracowywane  
i praktykowane są zasadnicze aspekty zachowań przywódczych. Omówiono potencjalne 
konflikty, które mogą się pojawić w nowej roli i wskazano możliwe ich rozwiązania. Przed-
stawienia jak czasem najlepsi, mogą być najsłabszym ogniwem w firmie.
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Treść programu

• Nowa rola przywódcza: zadania i cele

• Uwrażliwienie na problemy z zarządzaniem

• Jak zapoznać się z tą rolą.

• Zarządzanie konfliktami i rozwiązywanie konfliktów

• Ważne zadania komunikacyjne menedżera

• Jak zoptymalizować komunikację w ramach mojej grupy.

• Jakie kryteria do oceny pracownika przyjąć.

• Jak mogę zmotywować pracowników do osiągania lepszych wyników.

• Co powinienem zrobić, jeśli pracownik kwestionuje moją rolę kierowniczą.

• Jak pogodzić cele osobiste z celami firmy.

• Jak z przewódcy stać się przyjacielem pracowników.
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Challenge drużynowe
Trasa 3 km z przeszkodami i punktami intelektualnymi, survival.

Podczas 3 km trasy każdy z uczestników musi działać zespołowo, liczy się wynik wszystkich 
uczestników z drużyny czyli danej firmy, szkolenie polega na tym aby wyłonić lidera zespołu, 
na koniec szkolenia zostaną zorganizowane zawody w lidze ACH najlepszej firmy. 

W zespole siła, jeśli zbudujesz dobry zespół to zbudujesz najlepszą firmę w swojej branży.
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Szczegóły szkolenia

Szkolenie dzieli się na trzy etapy:

I. Wstęp teoretyczny

II. Challenge

III. Rozwiazanie testu lidera

1. Panel - Sztuczki taktyczne najlepszych generałów
2. Panel - Strategia zarządzania
3. Najsłabsze ogniwo w zespole

1. trasa z przeszkodami i punktami intelektualnymi 
    i survivalowymi tylko zespół sobie poradzi
2. zawody miedzy firmami

1. 45 minutowy test lidera 
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Budżet, harmonogram
Koszt szkolenia, część teoretyczna, challenge drużynowe, obsługa, 
prowadzący, sędziowie, certyfikaty dla uczestników.

Koszt od 5999 zł 

Rabat na start -10%

Ofertę możemy przygotować również indywidualnie 
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