THOMAS LİDERLİK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Kendimizi daha detaylı tanımak, içimizde var olan liderlik özelliklerimizi keşfetmek ve
bu özelliklerimizi nasıl daha etkin kullanabileceğimizi görmek.

Bu Eğitim Size Neler Katacak ?
•

Liderlik kavramı ile ilgili bilinciniz artmış olacak.

•

Lider ile yönetici arasındaki farkları daha net ayırabileceksiniz.

•

Kendinizi davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaksınız.

•

Var olan liderlik özelliklerinizle ilgili bilgi sahibi olacaksınız.

•

Liderlikteki güçlü ve limitli yönlerinizin farkına varmış olacaksınız.

•

Limitli yanları aşmaya yönelik farkındalık kazanmış olacaksınız.

•

Kişileri ne şekilde motive ettiğinizi ve yönettiğinizi görmüş olacaksınız.

•

Karar alma şekliniz ve iletişim tarzınızla ilgili bilgi sahibi olacaksınız.

•

Kişileri nasıl geliştirdiğinizi, takım çalışmasındaki rolünüzü görmüş olacaksınız.

•

Zamanı ve stresi nasıl yönettiğinizin farkına varacaksınız.

•

Farklı profildeki liderlerin kuruma katkılarını görmüş olacaksınız.
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Eğitimin Konu Başlıkları:
Eğitim öncesinde, eğitim alacak her kişiye web sitemiz üzerinden Thomas Kişilik Envanteri
uygulanır. Soru formu 24 satırdan oluşur, formun doldurulma süresi maksimum 10 dakikadır.

1) Liderlik hakkında ön bilgiler
1.a)
1.b)
1.c)
1.d)
1.e)

Lider kimdir ?
Lider ne yapar ?
Lider & yönetici farkı nedir ?
Bir liderin farkı nedir ?
Kötü bir lider profili nasıl olur ?

2) Ben & Liderlik - Beyin Jimnastiği
2.a) Kendimizi ne kadar iyi tanıyoruz ?
2.b) Liderlikte güçlü & limitli yanlarım neler ?

3) Dört farklı davranış yapısının detaylı bir şekilde incelenmesi ( D – I – S – C )
3.a) Temel özellikleri
3.b) Liderlikte güçlü ve limitli yanları

4) Farklı profildeki liderler kişileri nasıl motive eder ?

5) Farklı profildeki liderler kişileri nasıl yönetir ?

6) Farklı profildeki liderler nasıl karar alır ?

7) Farklı profildeki liderler kişileri nasıl geliştirir ?

8) Farklı profildeki liderler nasıl iletişim kurar ?
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Eğitimin Konu Başlıkları:
9) Farklı profildeki liderler stresi nasıl yönetir ?

10) Farklı profildeki liderler zamanı nasıl yönetir ?

11) Farklı profildeki liderler takım çalışmasında nasıldır ?

12) Farklı profildeki liderlerin kuruma katkıları nedir ?

13) Katılımcılarda liderliğe yönelik bireysel farkındalığın yaratılması
Eğitim öncesi katılımcılara uygulanmış olan Thomas Kişilik Envanteri grafik sonuçları
bu çalışmada kullanılmaktadır. Bu uygulamada katılımcıların;
13.a) Genel davranış özellikleri,
13.b) Liderliğe yönelik güçlü & limitli yanları anlatılmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı:
•
•
•
•
•

Liderlik potansiyelini görmek isteyen herkes
Girişimciler
Üst düzey yöneticiler
Takım liderleri
Departman yöneticileri

Eğitim Süresi / Yeri / Tarihi:
Süre bir gün olup, eğitim yeri ve tarihi karşılıklı kararlaştırılır.
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Eğitim Sonrası Katılımcılara Verilecekler:
Katılım belgesi PDF formatında mail olarak gönderilir, basılı olarak dağıtılmaz.
Kişilik Envanteri grafik sonucu eğitim sonunda sadece sözel olarak yorumlanır, sonuçları verilmez.

Thomas Eğitimlerinin Verildiği Firmalardan Birkaçı:
• ING Bank
• Cevahir Yönetimi
• Escada
• Çiçek Sepeti
• Carlsberg Tuborg
• İnci Holding
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi
• Uno
• Autoliv
• Filli Boya

Müşteri Yorumları & Referans Bilgileri:

Müşteri Yorumları

: http://www.thomasturkiye.com/yorumlar_.thomas

Referanslar

: http://www.thomasturkiye.com/referanslar_.thomas

