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Przywództwo SLII Experience™ Blancharda 
Szkolenie otwarte ONLINE 

Opis szkolenia 

Przywództwo SLII ExperienceTM Blancharda ma na celu wypracowanie metody efektywnej współpracy na linii 

przełożony - podwładny. W ramach procesu rozwojowego uczestnicy poznają metody wyznaczania motywujących 

celów, diagnozowania i rozwoju potencjału swoich współpracowników w taki sposób, żeby poprzez stosowanie 

właściwego stylu przywództwa umiejętnie przeprowadzać ich przez kolejne etapy rozwoju. W rezultacie uczestnicy 

szkolenia będą wiedzieć jak z początkującego pracownika uczynić eksperta, który w pełni samodzielnie będzie 

wykonywać swoje obowiązki. Natomiast dzięki platformie Blanchard Exchange będą mieli stały dostęp do narzędzi, 

które mają temu służyć. 

Cele procesu rozwojowego: 

 Wzrost efektywności działań menedżera, który osiągany jest poprzez nabywanie i praktyczne ćwiczenie trzech 

podstawowych kompetencji związanych z Przywództwem SLII® Blancharda: 

 Wyznaczania motywujących celów SMART 

 Diagnozy - umiejętności definiowania poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika w obszarze jego 

celów, zadań i projektów 

 Elastyczności - umiejętności dopasowania odpowiedniego stylu przywództwa do potrzeb pracownika 

 Poprawa komunikacji w firmie na linii menedżerowie - ich zespoły, która osiągana jest dzięki regularnym, 

opartym o uzgodnione reguły i wspólny język rozmowom 

 Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników - dzięki elastycznemu, stale dopasowywanemu do potrzeb 

stylowi przywództwa 

 Zdobycie wiedzy potrzebnej do skutecznego wdrożenia Przywództwa SLII® Blancharda w firmie 

Profil uczestnika 

Przywództwo SLII ExperienceTM Blancharda jest przeznaczone dla każdego, kto zarządza lub będzie zarządzał 

ludźmi - kadra kierownicza, menedżerowie wszystkich szczebli, project menedżerowie, kandydaci na stanowiska 

menedżerskie, "high potentials" oraz wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność przywódczą 

i menedżerską. 

Korzyści dla uczestnika 

Dzięki procesowi rozwojowemu Przywództwa SLII ExperienceTM Blancharda uczestnicy będą posiadać wiedzę 

teoretyczną i praktyczną potrzebną do: 

 stawiania celów, żeby były one dla pracowników naprawdę SMART 

 diagnozowania potrzeb pracownika i  elastycznego dostosowywania do nich swojego stylu zarządzania 

 prowadzenia 6 rodzajów rozmów rozwojowych dopasowanych do etapu rozwoju pracownika, dzięki którym 

można budować lepsze relacje z podwładnymi 

 transformacji początkującego pracownika w eksperta, który w pełni samodzielnie będzie mógł wykonywać swoje 

obowiązki 
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 aktywnego odkrywania i rozwijania talentów oraz promowania ich w całej organizacji 

 rozpoznania własnego profilu przywództwa i identyfikowania obszarów wymagających rozwoju 

 

Kompleksowy proces rozwojowy został zaprojektowany specjalnie na potrzeby zdalnego uczenia się. Dzięki temu 

w sposób maksymalnie efektywny pozwala poznać i przećwiczyć umiejętności Przywództwa SLII® Blancharda, 

a następnie wdrożyć je w praktyce organizacyjnej.  

Stosowane metody: 

 Warsztaty w wirtualnej klasie w bezpośredniej interakcji z trenerem - zapewniają one uczestnikom różnorodne 

i angażujące doświadczenie. Obejmują między innymi: analizę materiałów filmowych, ćwiczenia, korzystanie z 

narzędzi SLII®, stałą interakcję i dyskusję 

 Elektroniczne materiały i narzędzia, z których uczestnicy korzystają podczas sesji wirtualnych 

 Sesje w małych grupach - pozwalają ćwiczyć zdobyte umiejętności, korzystać z narzędzi, dyskutować, dawać i 

otrzymywać informację zwrotną 

 Zadania wdrożeniowe pomiędzy wirtualnymi sesjami - pozwalają uczestnikom zastosować w pracy praktyki, 

których się nauczyli 

 Uczestnicy dzielą się doświadczeniami podczas kolejnej wirtualnej sesji na żywo 

 Uczestnicy przygotowują się do pełnego wdrożenia SLII® w swoich zespołach 

 Stały roczny dostęp do portalu Blanchard Exchange – dostarcza wielu praktycznych narzędzi do wykorzystania 

w codziennej pracy, które m.in. ułatwiają dzielenie się wiedzą ze współpracownikami 

 Mobilna aplikacja SLII® jest dostępna dla wszystkich uczestników - pomaga w szybki i prosty sposób 

diagnozować etap rozwoju pracownika a przy tym dostarcza wskazówek dotyczących odpowiedniego stylu 

przywództwa 

Narzędzie: 

 Zoom (interaktywne sesje wirtualne z trenerem) 

 Portal Blanchard ExchangeWarsztaty Fierce Conversations® to praktyczne umiejętności OdWażnego 

rozmawiania i zaczynania prawdziwych zmian. Jeżeli strategia i sytuacja w organizacji wymagają: 

Liczebność grupy: 8 - 12 osób 

Czas trwania: 4 sesje po 3,5 godziny 

Miejsce: online, platforma ZOOM 

Koszt uczestnictwa: 2 900* PLN za osobę (+23% VAT) 

* Założenia: 

 Powyższa kwota jest kwotą netto i zostanie powiększona o podatek VAT 

 Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, licencjonowanych materiałów dydaktycznych, 

i sprzętu konferencyjnego 
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Zawartość szkolenia: 

Zaczynamy naszą pracę od podstaw: czterech modeli konwersacyjnych, które stają się „motorem” zmian, zarówno 

dla jednostek, jak i dla całych organizacji. Podczas warsztatów wprowadzamy: 

Rozmowy zespołowe 

Angażują zespoły, które omawiają różnorodne, niejednokrotnie sprzeczne ze sobą wizje rzeczywistości. 

Podejmowane decyzje są w efekcie najlepsze dla organizacji i entuzjastycznie wdrażane. 

Rozmowy coachingowe  

Zwiększają przejrzystość omawianych zagadnień, pomagają uzyskać wgląd w istotne dla danej osoby problemy 

i wyzwania; skutkują rozwojem zawodowym, stają się motorem zmian i przyspieszają uzyskiwanie pożądanych 

rezultatów. 

Rozmowy delegujące 

Klarują odpowiedzialność i podnoszą gotowość do jej przejmowania, jednocześnie zapewniając każdemu 

pracownikowi przejrzystą ścieżkę rozwoju. Gwarantują wdrożenie planów, osiągnięcie celów i umożliwiają 

przejmowanie bardziej złożonych obowiązków. 

Rozmowy konfrontujące 

Pomagają jednostkom i zespołom skutecznie rozwiązywać problemy dotyczące postaw, zachowań, uzyskiwanych 

wyników, przy jednoczesnym wzbogacaniu relacji. 

 


