COLLABORATIVE LEADERSHIP
Un Collaborative Leader are de îndeplinit o sarcină
destul de dificilă – pe de-o parte, să respecte şi să
valorizeze diferenţele dintre el şi parteneri, iar pe de
altă parte, să echilibreze aceste diferenţe pentru a
face relaţia să fie mai eficientă.
În acelaşi timp, liderii trebuie să înveţe să împartă
controlul, să aibă încredere în parteneri chiar dacă
modul lor de a acţiona este complet diferit.
Colaborare înseamnă mai mult decât cooperare. Implică
o dorinţă şi determinare colectivă de a atinge
obiectivele prin contribuţii active, împărtăşirea
cunoştinţelor, dezvoltare individuală şi obţinerea
consensului pentru a ne adapta schimbărilor.
COLLABORATIVE LEADERSHIP ne ajută să facilităm
colaborarea ca un proces intenţionat şi o cultivăm ca o
valoare a echipei. Ne arată cum să construim relaţiile
de colaborare şi practicile de leadership care le susţin.
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COLLABORATIVE LEADERSHIP
Ce este şi ce veţi face?
Un workshop interactiv care te ajută să îţi adaptezi propriul stil de
leadership astfel încât să încurajezi oamenii să-şi găsească singuri
răspunsurile la provocările de business. Vei descoperi cum poţi deveni un
lider care motivează oamenii, oferă claritate, viziune şi dezvoltă încrederea
reciprocă în cadrul echipei.
• Ce este Collaborative Leadership şi de ce să îl cultivăm în echipă?
• Descoperă-ţi diferitele stiluri de leadership şi comunicare prin intermediul
SDI®-ului
• Conversaţii de leadership: de la dialog la discuţii
• Tehnici de influenţare proactivă şi Storytelling
• Cum folosim colaborarea în rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor
• 3 paşi simpli pentru prevenirea conflictelor şi rezolvarea lor
• Coaching pentru dezvoltarea continuă
• Crearea oportunităţilor de învăţare în echipă
• Cum să oferim recunoştere şi feedback constructiv
• Plan de acţiune individual
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COLLABORATIVE
LEADERSHIP este construit în
jurul instrumentului de
relaţionare şi motivare
SDI® (Strength Deployment
Inventory®), pe care
profesionişti din lumea
întreagă îl consideră a fi
“Manualul pentru lucrul cu
oamenii”.
SDI®-ul ne oferă o
modalitate de a construi
relaţii de durată pentru a
obţine rezultatele dorite
rapid.
Totul într-o manieră care
este rapidă, distractivă şi
aplicabilă tuturor!
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COLLABORATIVE LEADERSHIP
De ce să participi?
• Dacă îţi plac lucrurile simple şi practice
• Dacă distracţia şi o atmosferă relaxată de discuţie sunt mediul propice
pentru a obţine rezultatele dorite
• Dacă înveţi mai uşor într-un mediu interactiv şi provocator în care
participanţii sunt “vedetele” şi nu trainer-ul
• Dacă ai nevoie de feedback constructiv pentru a creşte
• Dacă ai obosit urmărind prezentări powerpoint
• Dacă îţi face plăcere să înveţi în grupuri restrânse de oameni care îţi
oferă sprijinul de a te dezvolta

Întregul workshop se bazează pe o facilitare interativă, pe exerciţii şi
simulări în echipă, pe discuţii şi împărtăşiri de experienţe.
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