
MANAŽEŘI V KONDICI
SERIÁL ONLINE SETKÁNÍ PRO VÁŠ MANAŽERSKÝ TÝM

JAK ZLEPŠIT PORADY?
Jak se zbavit zabijáků porad? Jak si udělat revizi stávajících

porad a meetingů? Jak na fungující tým při poradách a po

nich? A jak na specifika online porad?

JAK MOTIVOVAT DO ZMĚN?
Jak komunikovat změnu tak, aby byla přijata? Jak získat 

i odpůrce změny a jak s odpůrci změn pracovat? Jak uřídit

průběh změny?

JAK SI ZMAPOVAT SVŮJ TÝM?
Jak si zmapovat efektivitu svého týmu a jednotlivců? Jak si

ověřit, že jsou procesy a činnosti vhodně rozdělené? Jak

pracovat s individualitami členů týmu?

uzpůsobte si seriál na míru
vyberte 6 vhodných témat pro váš tým
stanovte termíny a čas (1,5 hod na každé setkání)
zvolte online platformu (Teams či dle preference)

JAK VÉST SVŮJ TÝM NA DÁLKU?
Jaká nastartovat týmová pravidla pro komunikaci a spolupráci?  

Jak pracovat s jednotlivci a sladit individuální dohody? Jak

podpořit osobní produktivitu a zároveň lidskost šéfa?

Tréninková skupina: váš manažerský tým
Forma: onl ine přes MS Teams (či dle preferencí) ,  interaktivní vč .  kamer

Cena za cyklus 6 setkání :  29 .000,- Kč bez DPH za skupinu
kontakt: www.nti.cz

JAK VYTĚŽIT KOUČOVÁNÍ?
Jaká jsou klíčová pravidla efektivního procesu koučování? Nač

se zaměřit při nastavení cílů koučinku? A jak využít základy

koučování v praxi manažera?

JAK SE UDRŽET PSYCHICKY OK?
Jak pracovat se svou vlastní psychickou odolností? Kde brát

energii, dobít se? Jak na psychohygienu sebe vs. jednotlivců

svého týmu?

JAK UDRŽET VÝKON A MOTIVACI?
Jak podnítit angažovanost svých lidí? Jak udržet výkon a

motivaci týmu vs. jednotlivce? Jak nesklouznout k

mikromanagementu a zároveň sledovat výkon?

JAK DOBÍT ENERGII TÝMU?
Jak udržet a podporovat dobrou náladu a soudržnost týmu 

v době, kdy jsou týmové aktivity omezené? Jak rozpoznat klesající

energii týmu a jak reagovat?  Jak na pozitivní psychologii?

JAK NA NEGATIVNÍ ZPĚTNOU
VAZBU?
Jak podat nepříjemnou zpětnou vazbu tomu, na kom vám

záleží a chcete udržet jeho motivaci? Jak podat zpětnou

vazbu, když klesá výkon? Jak podporovat kulturu otevřenosti?

JAK BUDOVAT DŮVĚRU?
Jak být manažerem s lidskou tváří, budovat kulturu vzájemné

důvěry? Jak si ověřit, jak vás váš tým vnímá? Jak nenásilně

vyžadovat dodržování nastavených pravidel?

UDRŽTE SE V KONDICI A TRÉNUJTE S OSTATNÍMI ONLINE!


