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60-urni kompetenčni trening

Psihometrično testiranje

Ocenjevanje vodstvenih kompetenc

Individualna interpretacija rezultatov

Individualni razvojni načrt

2-urni individualni coaching

 



O programu
Imate rezultate drugačne, kot ste jih načrtovali ali jih potrebujete? Bi želeli to
spremeniti na bolje? Najboljši način za doseganje ustreznih rezultatov je učinkovito
vodenje. To omogoči smiselno in usklajeno delovanje celotne organizacije. Vsi vemo,
da je organizacija lahko uspešna le toliko, kolikor to zmorejo njeni zaposleni. Toda
kako dosegati večjo uspešnost zaposlenih in s tem organizacije?

 

Pot do razvoja organizacije se vedno začne pri kompetencah vodij in

izboljševanju procesa in njihovega vodenja. Naslednji korak je razvoj

potencialov zaposlenih po celotni organizaciji, saj brez tega ni stabilnih sprememb in

dolgoročnega uspeha. V podjetju Transformacija vam pomagamo pri tem.

 

Program Vodstvena akademija je primeren tako za novo nastale vodje kot za vse

tiste vodje, ki želite povečati vašo učinkovitost in doseganje rezultatov.

 

Celostni program za vodje

Vodstvena akademija Transformacija je rezultat dolgoletnih izkušenj s področja razvoja

vodij. Vodjem v enem programu poleg 60-urnega kompetenčnega treninga ponuja:

 

▶  kadrovska testiranja;

 

▶  2-urno individualno interpretacijo za opredelitev lastnih razvojnih ciljev;

 

▶  2 uri individualnega coachinga;

 

▶  vsi udeleženci Vodstvene akademije se lahko brezplačno udeležijo mesečnih   

      3-urnih brezplačnih vodstvenih srečanj, ki jih vodi Miha Bavec.
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Individualni razvoj
Vsi udeleženci Vodstvene akademije imajo vključeno v programu poleg
60-urnega kompetenčnega treninga tudi kadrovska testiranja z 
2-urno interpretacijo in 2-urni individualni coaching .

Kadrovska ocenjevanja in 
individualni razvojni načrt

Vsak udeleženec lahko uporabi 2 uri
individualnega coachinga pred, med ali po
treningu Vodstvena akademija. 
 
Si želite nekaj spremeniti, ampak ne veste kako?
Vas nekaj zaustavlja pri uvajanju določenih
sprememb, pa ne veste točno kaj? Ste se nekje
"zataknili", pa ne veste kako naprej? 
 
Zato da boste nova znanja, ideje, vedenja
učinkoviteje uvedli v prakso, imate na razpolago 
2 uri individualnega coachinga.
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Na podlagi psihometričnega
testiranja ter ocenjevanja vodstvenih
kompetenc na podlagi 360
stopinjske ocene bo vsak udeleženec
prejel poglobljen vpogled v to, kje so
njegove močne točke in kje razvojne
možnosti.

Psihometrični test
ProfileXT (meri
osebnostne lastnosti,
miselne sposobnosti in
poklicna sidra)

Ocenjevanje vodstvenih
kompetenc Checkponint
360° (meri 70 vodstvenih
vedenj)

V podjetju Transformacija
uporabljamo kadrovska
orodja Profiles International:
 

 

2-urni 
individualni coaching 

z Mihom Bavcem



Vodenje l. - vodstvena vloga in njen pomen
Kaj je vloga vodje in njen pomen?
 
- Predstaviti smeri osebnostnega in kompetenčnega razvoja udeležencev.
- Zgraditi funkcionalno idejo o vodstveni vlogi.
- Spoznati osnovne skupinske dinamike.
 
Vodenje ll. - odnosi in učinkovitost delovanja skupine
Kako vodja prispeva k rezultatom skupine, ki jo vodi?
 
- Motivirati za ukvarjanje z odnosnimi procesi.
- Spoznati mehanizem odnosnega vključevanja.
- Spoznati psihološke in socialne motivacije.
- Naučiti se strateškega vplivanja.

Vodenje lll. - osebna komunikacija in vodenje
Kako komunikacija vpliva na količino prispevka ljudi, ki so vključeni v skupino?
 
- Prepoznati pomen človeških virov za podjetje.
- Učiti se organizacije človeških potencialov za potrebe ciljev organizacije.
- Spoznati vodstvene sloge in kako izbrati ustreznega.
 
Osebna komunikacija l. – izhodišča za učinkovito komunikacijo
Kako razumeti komunikacijo, odnose in ljudi za uspešno doseganje rezultatov
komunikacije?
 
- Spoznati temeljna načela za uspešno komunikacijo.
- Osvajanje veščin za podrobnejše razumevanje sogovornika.
- Osvajanje veščin za prenos zamisli

2 .  M O D U L

1 .  M O D U L

60-urni trening
Vsebina po posameznih modulih
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Osebna komunikacija ll. – komunikacija in gradnja odnosov
Kaj potrebujemo, da lahko vstopimo v odnos, ga utrdimo in učinkovito
komuniciramo?
 
- Spoznati strukturo procesa prenosa informacij in gradnje odnosa.
- Osvajanje veščin za vzpostavitev stika in odnosa s sogovornikom.
- Osvajanje veščin aktivnega poslušanja.
 
Osebna komunikacija lll. – metode in tehnike vplivanja
Kako lahko učinkovito in etično vplivamo na druge?
 
- Spoznati metode in tehnike za vplivanje.
- Osvajanje veščine vplivanja.
- Osvajanje načinov urejanja in organiziranja človeških potencialov in aktivnosti.

Javno nastopanje in prezentiranje
Kako lahko učinkovito komuniciramo z več ljudmi in nanje učinkovito vplivamo?
 
- Spoznati metode in tehnike za komunikacijo s skupino in različnimi javnostmi.
- Osvajanje veščine javnega nastopanja in priprave prezentacije.
- Osvajanje veščin priprave vsebin.
 
Upravljanje z notranjimi stanji moči
Kaj narediti, ko potrebujemo v sebi občutiti sproščenost, moč in podobna stanja, da
z njimi ostanemo v odnosu in uspešno vodimo pogovor h cilju?
 
- Osvajati veščine za hitro vzpostavitev in vzdrževanje notranjih stanj moči.
- Čustveno opismenjevanje in osvajanje veščine za ustrezno odnosno odzivanje.

4 .  M O D U L

3 .  M O D U L

60-urni trening
Vsebina po posameznih modulih
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Upravljanje z dinamikami skupine l.  - gradnja skupine
Ali obstaja ključ do nastanka in obstoja visoko učinkovite skupine?
 
- Spoznati razvojne cikle in potrebe skupine / tima.
- Osvajati veščine za upravljanje z dinamiko nastajajoče ali obstoječe skupine.
 
Upravljanje z dinamikami skupine ll.  - upravljanje s spremembami
Kako se uspešno soočiti z edino stalnico - spremembo?
 
- Spoznati pomen in strukturo procesa sprememb.
- Osvajati strategije za upravljanje z dinamiko sprememb.
 
Upravljanje z dinamikami skupine lll. - uvajanje novih znanj
Kaj vodja lahko naredi, ko v skupino uvaja nove kadre ali se obstoječi kadri učijo
novih znanj?
 
- Spoznati potrebe za učenje odraslih.
- Spoznati principe za uvajanje in osvajanje novih učenj.
 
Upravljanje z dinamikami skupine lV. - upravljanje s konflikti
Je potrebno, da prihaja do konfliktov? Če pa že, je lahko v tem tudi kaj dobrega?
 
- Spoznati, kaj konflikte motivira in kako nastanejo.
- Osvojiti principe in veščino za upravljanje s konflikti.
 
Upravljanje z dinamikami skupine V. - upravljanje s stresom
Kako dolgo so lahko ljudje in procesi preobremenjeni brez resnih posledic?
 
- Spoznati ozadje stresa in posledice za ljudi in organizacijo.
- Osvojiti principe in veščine za preprečevaje in odpravo stresa .
 

5 .  M O D U L

60-urni trening
Vsebina po posameznih modulih
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Trener
Vodstveno akademijo vodi Miha Bavec, poslovni

trener in coach. Miha ima dolgoletne izkušnje pri

razvoju vodstvenih in ključnih kadrov ter razvoja

skupin in organizacij. 

 

V podjetjih sodeluje pri ustvarjanju procesov

sprememb, vzpostavitvi vodstvenih kompetenc,

osvajanju kompetenc, osvajanju mehkih veščin in

pri praktični implementaciji le-teh v redne procese

dela. S pomočjo njegovih veščin in izkušenj bodo

udeleženci na delavnici pridobili znanja,

dragocene usmeritve in izkušnje za učinkovito

upravljanje z odnosi in skupinsko dinamiko ljudi, ki

jih vodijo.

Metoda dela
V Transformaciji udeležencem izobraževalnih programov

približamo veščine vodenja in komuniciranja na tak način, da jih

ponotranjijo. Za ta proces si vzamemo toliko časa, kolikor je

potrebno. Trenerji Transformacije se prilagajamo udeležencem

in dinamiko podajanja snovi prikrojimo njihovi stopnji

razumevanja, njihovim izkušnjam in njihovim potrebam.

 

Trenerji in coachi pri tem agilno kombiniramo različne pristope in

tehnike, ki celovito pokrijejo vse vidike izobraževalnega procesa.

Tako do pomembnih prebojev in napredka pridejo vsi udeleženci,

ne glede na njihovo predznanje.

»Moje poslanstvo je razvijati vodje, graditi time in
podpirati rast podjetij tako, da lahko dosegajo
rezultate, kakršne želijo in jih potrebujejo.« 
Miha Bavec, strokovnjak za razvoj vodij in
organizacij

Manjše skupine

Večja interakcija
trener - udeleženci

Vaje v dvojicah ali
skupinah

Raziskovanje
vsakdanjih izzivov
in iskanje praktičnih
rešitev
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Reference
Za vodstvene programe Transformacije se odločajo v prihodnost naravnani vodje in
podjetja, ki se zavedajo priložnosti za izboljšave in čutijo potrebo za rast. Vedo, da je
učinkovito delovanje podjetja pogoj za njihovo konkurenčnost na trgu.Gre torej za
podjetja, kjer se hitro odzivajo na neustrezne rezultate, pri tem pa so strpni do
sodelavcev in spodbujajo učenje. Takim podjetjem v Transformaciji nudimo razvoj vodij
in timov, zato da dosegajo potrebne rezultate.

»Sodelovanje s Transformacijo je izjemno predvsem zaradi njihove visoke strokovne
usposobljenosti in profesionalne etike. Ne znam si predstavljati, kako bi uspešno izpeljali
reorganizacijo našega podjetja brez treninga komunikacije, vodstvenih delavnic,
individualnih coachingov in kadrovskega testiranja ter visoko strokovnih interpretacij z
elementi coachinga, ki so jih odlično opravili pri Transformaciji. Brez pomisleka bi jih
priporočila vsakemu podjetju.«
 
Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovskega področja
RLS Merilna tehnika d. o. o.

Transformacija d.o.o. 07



 

  

STOPITE V STIK Z NAMI.
 
Za morebitna vprašanja v zvezi s programom
ste vljudno vabljeni, da nas pokličete na 
070 631 300 ali pišete na
prodaja@transformacija.com.
 
Veselimo se sodelovanja z vami in vas 
lepo pozdravljamo,
 
Ekipa Transformacije

Transformacija d.o.o.
Stegne 23a, 1000 Ljubljana
m: 070 631 330
t: 01 511 30 40
e-mail: prodaja@transformacija.com
www.transformacija.com

Transformacija
Podjetje Transformacija, d.o.o. nudi celostno podporo vodjem in ostalim ključnim

zaposlenim pri organizacijskem razvoju podjetij  z namenom doseganja zastavljenih ciljev.

Naši poslovni treningi, coachingi, svetovanja ter kadrovske in organizacijske

meritve so namenjene podpori direktorjem, vodjem, HR in ostalim strokovnjakom, z enim

samim namenom: povečati učinkovitost delovanja vodij, skupin in organizacij. 

Naši trenerji, coachi in HR strokovnjaki vam svetujejo, kako do učinkovitega vodenja in

zavzetosti zaposlenih.

Razvoj veščin vodenja,
komunikacije in prodaje.

Identifikacija
 talentov, izzivov in 

priložnosti za razvoj.

Podpora pri 
implementaciji 

novih znanj, veščin 
in vedenj v prakso.


