המנהל הזה הוא אני  -סדנה להצמחת
מנהלים
תמצית
סדנה למנהלים בצמיחה ולמנהלים שבדרך .הדרך הקצרה ,היעילה והמהנה ביותר לאפשר לעובדים לגדול במהירות,
למלא בהצלחה את התפקיד שהארגון מייעד להם ולממש את מלוא הפוטנציאל המקצועי והניהולי שלהם.

למי מיועדת הסדנה


למנהלים בתחילת דרכם או למועמדים לתפקידי ניהול



למנהלים העומדים בפני קידום משמעותי



למנהלים העומדים בפני שינוי מהותי באופי התפקיד או סוג האנשים שהם מנהלים

מה תשיגו בסדנה


תקצרו במידה משמעותית את תקופת ההסתגלות בכניסה לתפקיד חדש



תבנו תהליך למידה המשפיע על רמת הזהות



תקבלו כלים להצבת מטרות מדויקות



תלמדו שיטה לזיהוי בעיות עתידיות מראש



תרכשו טכניקה להשגת תוצאות רצויות בדרך יעילה



שיפור ביכולת ההבנה את ה”אחר” והשפעה על דעתו



תלמדו דרכים לבניית אמון בין שני אנשים

תוכן הסדנה
הסדנה מורכבת משני חלקים-

חלק א’ -סוד הכימיה האישית לאנשי שיווק ומנהלים
לבחירתכם שתי גרסאות לחלק זה ,אנא ליחצו על הקישורים המופיעים כאן ובחרו את הגרסה הנכונה לכם-
סדנת סוד הכימיה האישית
סדנת סוד הכימיה האישית -גרסה מורחבת
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חלק ב’ -סדנת העצמי כמנהל
האצה והפנמה של תהליכי למידה והתפתחות
אחת השאלות החשובות ביותר בארגון דינמי היא – כיצד ניתן להאיץ את התהליך על מנת שמנהל יסגל לעצמו
מידית את היכולות הנדרשות מתפקיד חדש?
למידה ,בין אם של סביבה חדשה ,ידע חדש או תפקיד חדש ,היא למעשה תהליך התפתחות.
המוח עובר מס לול מהרגע בו הוא נחשף למשהו לראשונה ועד שהוא חש בנוח ומתפקד באופן מיטבי .ככל שהחידוש
גדול יותר כך תהליך ההתפתחות הנדרש משמעותי יותר.
מודל ‘רמות לוגיות של שינוי’ מספק מענה מדויק לצורך בהאצת תהליכי למידה והתפתחות .הסדנה מאפשרת
למשתתפים לעבוד מנקודת המוצא הנוכחית שלהם ליעד הנדרשת על ידי הארגון ,דרך המסלול התואם את הלוגיקה
הפנימית של המשתתף .כתוצאה מכך היא מביאה להפנמה מהירה של מצבים חדשים ומייצרת זהות חדשה
ומתקדמת בקרב משתתפיה.

הצבת יעדים ממוקדים ומושכים לתוצאות איכותיות
“אם אתה יכול לדמיין זאת ,אתה יכול ליצור זאת”.
תיאורית הייצוג טוענת כי ככל שאדם מסוגל לראות בעיני רוחו בבהירות רבה יותר את התוצאות אותן הוא רוצה
להשיג ,כך גדלים סיכוייו ליצור את התוצאות הללו במציאות.
ל -NLPכלים עוצמתיים ,המאפשרים לכל אדם לראות את מטרתו ואת המציאות הרצויה שלו בעיני רוחו בצורה חדה
וברורה.
שימוש ב -NLPליצירת תוצאה מאפשר רמת דיוק גבוהה ,זיהוי והמחשת פרמטרים משמעותיים וירידה לפרטים
חיוניים על מנת להגיע למטרה המבוקשת בדרך היעילה והממוקדת ביותר.
ניתן לזהות מראש את ההשפעות על כלל המערכת ואת הבעיות העתידיות ,לפתור מראש את מה שניתן ולהיערך
לקראת מה שצפוי להגיע .הדרך אל היעד מעולם לא הייתה מהנה ומספקת יותר.

פרטים חשובים
משך : 8-10שעות שעון .מחולקת למפגשים
מיקום :באתר המזמין או בכל כיתת לימוד אחרת.
כללי :הקניית הכלים תכלול תרגול והתנסות חווייתית.
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