EMPOWERING PEOPLE
AND TRUST
2 module online x 3,5 ore
OBIECTIVE

1. Conștientizarea propriilor bariere în a acorda putere echipei.
2. Identiﬁcarea de soluții pentru înlăturarea barierelor în a acorda putere echipei.
3. Identiﬁcarea de comportamente de management care dau putere echipei.
4. Conștientizarea mecanismului de construire și pierdere a încrederii între două persoane.
5. Identiﬁcarea de comportamente de construire a încrederii.
6. Identiﬁcarea de comportamente de recâștigare a încrederii în situații în care aceasta a
fost compromisă.

CE ÎNVAȚĂ PARTICIPANȚII
• Cum managerii pot ezita să dea putere echipei din cauza unor bariere interne, însă raționalizează
refuzul oferind explicații legate de ceilalți.
• Să își identiﬁce motivele reale pentru care nu dau putere echipei.
• Care sunt motivele (la nivel individual) pentru care nu dau putere celorlalți.
• Cum să depășească barierele în calea transferului de putere.
• Cum să transmită echipei încredere în competența și intențiile oamenilor care o compun.
• Că încrederea depinde de comunicare și comunicarea de încredere.
• Să acorde atenție impactului pe care anumite decizii și acțiuni îl pot avea asupra încrederii.
• Să separe intenția proprie de modul în care le este perceput comportamentul de către ceilalți – să
lucreze la percepție nu numai la intenție (să explice motivele propriilor acțiuni, intențiile și să ceară
feedback).
• Să recunoască situațiile în care încrederea a fost compromisă.
• Să reconstruiască încrederea în comunicare – reaﬁrmând respectul reciproc și interesul comun.
• Să identiﬁce și gestioneze neînțelegerile.
• Să demonstreze atenție față de nevoile și interesele celuilalt.
Între module participanții vor primi o misiune de realizat în practică.
Aceasta este o temă practică de utilizare în activitatea lor a unor instrumente și
comportamente discutate în curs. Misiunea este discutată pe durata următorului
modul.

Contact: office@trendconsult.eu

METODOLOGIE
• Chestionar de auto-descoperire urmat de discuții și
concluzii în plen
• Introspecție urmată de împărtășire în plen
• Chestionare anonimă on-line, urmată de aﬁșarea
răspunsurilor în timp real și discutarea lor
• Exercițiu în echipe urmat de discuții și concluzii
referitoare la aplicabilitatea în practică
• Discuții facilitate în plen
• Grupuri de lucru;
• Prezentarea concluziilor în plen

