
Bloc 1: Visió personal 

Bloc 2: Equips i persones 

Bloc 3: Visió estratègica 

Estem en un moment social i econòmic important i neuràlgic.

Cal posar en marxa maneres d’enfocar el lideratge i la
direcció d’equips a una nova manera d’organitzar-se, de fer,
d’estar i de ser. 

Cal transformar les organitzacions per avançar cap a un nou
model que en ocasions ni tant sols sabem cap a on anirà, però
cal estar preparats.

Construir un nou estil de lideratge que neix de l’essència de la
persona, que l’emponderi en la seva organització i l’involucri
en la seva realitat més propera.

Generar un lideratge motivador i innovador, que faci servir
eines i que tingui la capacitat necessària per identificar
necessitats, superar limitacions i veure riscos futurs, per a
poder formular accions que contribueixin a la transformació
del seu context immediat.

Impulsar un lideratge i direcció d’equips que entengui la
importància de la partipació de les persones dels equips per
a potenciar les relacions. 

Estimular l’autoanàlisi per tal que cadascú pugui esbrinar i
decidir el canvi personal que està disposat o disposada a dur
a terme en funció de les possibilitats que es vagin obrin i de
les conclusions a les que es vagin arribant.

Influir positivament en els altres
Convertirà la diversitat en sinèrgia
Desenvoluparà als seus col.laboradors
S’alinearà amb els objectius comuns

A més aquest programa aportarà a l’organització una major
productivitat, beneficis i èxit per què el participant podrà:

Els participants aniran desplegant les diferents eines per trobar
el seu propi marc de referència personal. Seran sessions altament
participatives i generatives d’un diàleg enriquidor per treure el
potencial que porten dintre i per compartir tot el poder que ja
porten juntament amb el descobriment conscient d’altres eines i
models.
 

L’avaluació del programa es basarà en l’assistència a un mínim
del 80% de les hores del programa, així com la realització d’un
projecte aplicat, el qual serà necessari consensuar amb el cap
directe de cada persona per poder fer el seguiment posterior.

El programa té una durada de 20 hores a realitzar en 4 matins

El repte de dirigir un
equip de persones
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