REMOTE LEADERSHIP ACADEMY
Dovednosti pro vedení vzdálených a hybridních týmů v nejisté době

IV. Uvažujte jako lídr a proveďte tým
změnou
Současné doba, kdy je jedinou konstantou změna, klade vysoké nároky
na schopnost adaptace – a to nejen na jedince, ale i na lídry. Jak vést
virtuální či hybridní týmy tak, aby neklesaly jejich motivace, zapojení ani
produktivitu? A jak provést tým změnou?
Série jednodenních otevřených seminářů Remote Leadership Academy
vychází z ověřených řešení FranklinCovey a zaměřuje se na výzvy,
kterým lídři čelí v současné době plné změn.

ON-LINE SEMINÁŘ
11. 3. 2021
9:00–16:00 hod.
3 x 90 minut
plus dvě přestávky

PŘIHLÁŠKA

Na semináři se naučíte:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

uvědomit si rozdíl mezi rolí člena týmu a jeho lídra a podle toho
jednat
udržet a zvyšovat zapojení lidí ve svém týmu
vyjasňovat týmovou vizi, cíle a sladit se k jejich dosažení
delegovat odpovědnost a poskytovat k tomu adekvátní podporu
efektivně vést porady se vzdáleným či hybridním týmem
rozumět fázím změny a provést jimi svůj tým

Cena jednotlivého semináře: 5 700 Kč/ 212 EUR bez DPH
Cena čtyř na sebe navazujících seminářů: 19 900 Kč/ 737 EUR bez DPH
Včetně elektronických materiálů
Remote Leadership Academy je možné objednat jako samostatné
semináře nebo jako celý program (čtyři semináře). Semináře na sebe
tematicky navazují a postupně rozvíjí konkrétní kompetence.

Forma on-line semináře:
▪ Seminář probíhá v prostředí Zoom.
▪ Účastníci vypracují před
seminářem individuální přípravu.
▪ Seminář je veden živě, je
interaktivní a vyžaduje zapojení a
práci účastníků ve skupinách.
▪ Po semináři následuje domácí
práce prostřednictvím webové
stránky pro absolventy.

Pro posílení poznatků ze semináře a jejich snadný přenos do praxe
doporučujeme navázat digitálními lekcemi a kurzy FranklinCovey.
Další semináře Remote Leadership Academy a termíny
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