PROGRAM 9.9
Učinkovito vodenje, motivacija in učinkovita komunikacija – delavnica
Namenjen:

Zaposlenim na vodilnih in vodstvenih mestih (visoki in srednji management), ki želijo
izpopolniti znanja iz vodenja, perspektivnim bančnim kadrom, ki so pokazali sposobnost za
vodenje in za katere v bankah ocenjujejo, da jih je primerno vzgajati v bodoči operativni
menedžment. Priporočamo ga vsem, ki so uspešno zaključili program »Bančna šola« in
tistim, ki se želijo izpopolniti v veščinah vodenja.

Cilji:

Udeležence usposobiti za učinkovito uvajanje sprememb v lasten način vodenja v smeri
razvoja učinkovitejših strategij vodenja, ohranjanja kakovostnih medosebnih odnosov,
povečanja energije in motiviranosti ter oblikovanja prioritet za učinkovito delo.
Na delavnici se bodo vodje učili uporabnih znanj, ki jih bodo lahko neposredno aplicirali
na svoje delo ter tako izboljšali lasten način vodenja zaposlenih. Veliko bo poudarka tudi
na konkretnih izzivih in primerih s katerimi se vodje srečujejo pri vodenju različnih skupin
v bančništvu.

Izziv:

•
•
•

Povečanje motiviranosti na delovnem mestu.
Povečanje učinkovitosti vodenja.
Izboljšanje komunikacije in povratnih informacij pri delu.

Tehnika izvedbe:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakaj se obnašamo tako, kot se obnašamo.
Motivacija in samomotivacija.
Razvijanje osebne odgovornosti.
Vodenje s cilji.
Kaj zaposleni potrebujejo od vodje?
Uporaba povratnih informacij pri vodenju.
Pomen medosebnih odnosov pri delu.
Komunikacija je sredstvo za vzpostavljanje odnosov.
Nesporazumi, zapleti in konflikti.
Temelji učinkovite komunikacije.
Udeleženi vodje bodo razumeli koncept motivacije in sicer, da je ključ do
(samo)motivacije v bistvu notranja motivacija, ki izhaja iz učenja učinkovitih načinov
vedenja za zadovoljevanje osebnih in poslovnih ciljev. Pobliže bodo spoznali, kdaj je
človek motiviran in zakaj pogosto izgubimo motivacijo za kakovostno delo. Spoznali
bodo, da plača in nagrade niso edini dejavnik motivacije. Udeleženci bodo razumeli, kako
razvijati motivacijo pri sebi ter kateri so dejavniki okolja, ki spodbujajo večjo
angažiranost pri delu. Razumeli bodo, kako lahko spodbujajo sodelavce h kakovostnemu
delu.
Udeleženi vodje bodo razumeli, kako je mogoče razvijati učinkovitejše vzorce vedenja ter
se tako naučili tudi učinkovitejših načinov vodenja zaposlenih. Spoznali bodo pogoje za
učinkovito delo ter načine, kako lahko kot vodje vzpostavijo tovrstne pogoje pri delu.
Udeleženi bodo razumeli, zakaj so kakovostni odnosi pri delu potrebni ter kako lahko
vzpostavljajo takšne odnose z zaposlenimi. Učili se bodo, zakaj prihaja do
komunikacijskih zapletov in nesporazumov ter kako preprečiti tovrstne situacije.
Spoznali bodo temelje učinkovite komunikacije ter v tem okviru načine dajanja povratnih
informacij zaposlenim.

Posledice:

•
•

Izvajalec:

dr. Aleksander Zadel, Inštitut C.A.R. d.o.o.

Metode:

delavnica, nabor znanj in izkušenj je predstavljen na primerih iz resničnih poslovnih situacij
ter z interaktivnim načinom dela. Udeleženci tako pridobijo nova znanja z neposrednimi
izkušnjami.

Število
udeležencev:
Trajanje:

Število udeležencev je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav.

Čas izvedbe:

8. marca 2018 s pričetkom ob 9.00 uri in koncem ob predvidoma 15.30 uri.

Kraj izvedbe:

Združenje bank Slovenije, sejna soba 501/502, Šubičeva 2, Ljubljana

Kotizacija:

290,00 € + DDV. Poravnali jo boste po prejemu računa. V kotizacijo so vključena predavanja
ter pogostitve med odmori. Za 3 ali več udeležencev iz iste institucije bomo priznali 10%
popust na navedeno ceno.

Prijave:

do 1. marca 2018 oziroma do zapolnitve skupine. Pisne odjave sprejemamo prav tako do 1.
marca 2018. Po tem datumu je možna zamenjava udeležencev znotraj organizacije. V
primeru nepravočasne odjave vam bomo zaračunali celotno kotizacijo. Prijavnico lahko
pošljete preko spletnega obrazca prijavnica.

Informacije:

01/24 29 751 ali e-pošta: ic@zbs-giz.si

Opomba:

Da bi bilo vaše usposabljanje čim bolj učinkovito, nam svoja vprašanja, dileme ali
pričakovanja vezana na seminar pošljite po elektronski pošti na naslov ic@zbs-giz.si, da jih
bomo posredovali predavatelju.

1 dan

