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NOWOCZESNE EGZEKWOWANIE W ZARZĄDZANIU.
Jak dopinać zadania i dowozić projekty.
Najczęściej wymienianym problemem szefów ﬁrm jest pytanie, jak zarządzać
aby moi ludzie domykali rozpoczęte zadania i projekty?
Program ten w sposób bardzo praktyczny odpowiada na tę potrzebę kompetencyjną.
Jeśli słyszysz w swojej organizacji takie stwierdzenia:
- Eee.. no już prawie gotowe, wystarczy tylko..
- Chyba źle zrozumiałem to zadanie..
- Pisałem w tej sprawie do działu X, ale do dziś nic nie odpisali...
...to ten program jest dla Ciebie i lub/Twoich menedżerów.
Uważasz, że dobrze byłoby zredukować liczbę zadań „robionych” na rzecz
„zrobionych”, a przy tym umiejętnie angażować pracowników w działania?
„Nowoczesne egzekwowanie w zarządzaniu ” to warsztaty umiejętności
z elementami szkolenia, nie odwrotnie. Są prowadzone przez rzeczywistych
praktyków biznesu i menedżerów projektów.
Oczywistym jest, że program obﬁtuje w ćwiczenia i jest prowadzony w oparciu
o sytuacje występujące w realiach zawodowych uczestników.

DLA KOGO?
• Kadry menedżerskiej każdego szczebla
• Kierowników projektów
• Liderów zespołów

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
• Jakie aspekty rozwoju menedżera przyniosą mu najszybsze efekty
w najkrótszym czasie?
• Jak komunikować cele i zadania, aby wzbudzić zaangażowanie pracowników
i zminimalizować błędy i opóźnienia w ich realizacji?
• Jak rozw ać potencjał realizacyjny pracowników i zespołów?
• Kiedy i jak wchodzić w rolę negocjatora, mentora, coach'a czy facylitatora,
aby mieć sprawczy wpływ na realizację zadań.
• 8 praktycznych narzędzi skuteczności osobistej do zastosowania
w życiu zawodowym

CO ZYSKASZ?
• Pogłębienie samoświadomości odnośnie własnego stylu kierowania
i klarowność kierunku rozwoju
• Najskuteczniejsze metody wydobywania potencjału produkcyjnego pracowników
• Wzrost produktywności i jednocześnie satysfakcji pracowników oraz własnej
• Większy spokój w dynamicznej codzienności biznesowej
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1. BAZA SKUTECZNOŚCI – JESTEM REALISTĄ WIĘC
DEFINIUJĘ JAKI/JAKA JESTEM
1.1. 5 obszarów analizy Twojego stylu działania i co z tego wynika?
1.2. Zasadnicze różnice między rolą menedżera, a rolą przywódcy. Na której
i kiedy się skupić.
1.3. Identyﬁkacja Twoich słabych stron w kierowaniu pracownikami, jak
je niwelować lub czynić nieistotnymi.
1.4. Czy Twój styl komunikacji buduje zaangażowanie pracowników?
Komunikacja Nieantagonizująca w służbie skuteczności.
1.5. Źródła i umiejętność wzbudzania w sobie charyzmy sprawczej.

2. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA
SKUTECZNOŚĆ SZEFA
2.1. Na kogo mogę liczyć w mojej organizacji? Umiejętność rozpoznawania
rzeczywistego potencjału pracowników, gdyż z konia nie ma sensu robić wielbłąda.
2.2. Jak wdrażać standardy i zdroworozsądkowe mierniki pracy, aby wspierać
realizację celów?
2.3. Jak monitorować przebieg realizacji zadań i otoczenie, aby na bieżąco
eliminować zagrożenia opóźnień?

3. NARZĘDZIA SKUTECZNOŚCI SZEFA
3.1. Jak podnosić skuteczność operacyjną członków zespołu w oparciu
o konkretne narzędzia Systemu Zarządzania Czasem?
3.2. Jak delegować, aby nie upominać się o zadania i eliminować błędy
w ich realizacji?
3.3. Przegląd programów i narzędzi wzmacniających cyfrową koordynację
pracy jednostek i całego zespołu.

4. ZARZĄDZANIE MAŁYM PROJEKTEM – DLACZEGO TAK
CZĘSTO PROJEKTY NIE SĄ DOPINANE
4.1. Zbyt szczegółowo lub zbyt ogólnikowo – błędy w doborze ludzi i zasobów.
4.2. Złe oszacowanie czasu i nakładów.
4.3. Brak zdeﬁniowania barier organizacyjnych i psychologicznych.
4.4. Odwrócony trójkąt czyli niewłaściwe proporcje między planowaniem
a realizacją.
4.5. Praktyczne narzędzia do projektowania i mapowania procesów.
4.6. Potrójne Prawo Pareto dla skuteczności projektów – 6 konkretnych
wskazówek silnie wzmacniających moc sprawczą i efektywność
zadaniową projektów.
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5. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA – PRAKTYCZNE
NARZĘDZIA MOTYWOWANIA, BUDOWANIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW
5.1. Psychologiczne aspekty przeprowadzania ludzi przez zmianę w świetle
nowych zadań.
5.2. Coaching i mentoring – czym się różnią, dlaczego warto znać tę różnicę
i kiedy je stosować?
5.3. Jak przybliżyć się do realizacji celu? 9 pytań, dzięki którym pracownik
zdeﬁniuje cel i ścieżkę jego realizacji.
5.4. Jak skoncentrować ludzi wokół poszukiwania rozwiązania?
5.5. Techniki rozwiązywania problemów – lekarstwo na niedobór
samodzielności pracownika w myśleniu i działaniu.
5.6. Koło sprawności biznesowej
5.7. Wizualizacyjne metody dokonywania wyborów
5.8. Dobre praktyki organizacji uczących się, czyli wdrożenie
mechanizmów samorozwoju.
5.9. Dźwignia sukcesu w coachingowym stylu zarządzania
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