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KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

Mục tiêu đào tạo

- Hiểu vai trò của nhà lãnh đạo
khi thay đổi cơ cấu tổ chức

- Hiểu sự khác biệt giữa nhà lãnh
đạo thành công & có hiệu quả

- Hợp tác với đồng nghiệp đạt
được mục tiêu công việc đề ra

- Hiểu 3 kỹ năng của nhà lãnh
đạo theo tình huống

- Hiểu mục tiêu của nhà lãnh đạo
theo tình huống

Phương pháp đào tạo

- Phương pháp giảng dạy
Coaching dựa trên các bài tập

thực hành thực tế trong công

việc hàng ngày
- Đào tạo thực hành sát nhất với

chuyên môn của từng vị trí
- Trang bị 20% là kiến thức, 80%

là thực hành kỹ năng thực tế
môi trường công việc hàng ngày

- Đảm bảo chuẩn đầu ra là hiểu

và áp dụng được các kỹ năng

đã được học

Tài liệu

Giới thiệu chương trình

Là một nhà lãnh đạo, một nhà

quản lý, làm thế nào để có thể

tạo cho mình một phong cách

lãnh đạo, quản lý “hoàn hảo”?

Làm thế nào để có thể áp dụng

phong cách lãnh đạo, quản lý đó

một cách hiệu quả vào công tác

hàng ngày đối với tất cả nhân

viên của mình?

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh không có công thức hay không

có phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất. Phong cách lãnh đạo tốt

nhất chỉ có thể được coi là đúng nếu áp dụng đúng thời điểm,

đúng sự việc, đúng đối tượng hay nói một cách khác: phong cách

lãnh đạo hiệu quả là phong cách lãnh đạo áp dụng tốt cho từng

tình huống cụ thể

Chương trình đào tạo “Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống” của viện

MasterSkills sẽ mang đến cho người học những trải nghiệm thực

tế về phong cách lãnh đạo và quan trọng là chỉ rõ việc phát huy

hiệu quả của phong cách lãnh đạo theo từng tình huống cụ thể,

mang lại hiệu quả cho các nhà lãnh đạo & quản lý.
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- Tài liệu lưu hành nội bộ



Đối tượng học viên

- Các cấp quản lý & lãnh đạo

doanh nghiệp.

-. Đội ngũ quản lý cấp trung

(giám đốc chức năng trưởng

phó các phòng, ban, bộ phận

trong doanh nghiệp).

- Những người đang tham gia

làm việc trong môi trường

doanh nghiệp có mong muốn

phát triển và hoàn thiện kỹ

năng quan trọng này.

- Chương trình không phù hợp

cho các đối tượng là học sinh,

sinh viên - những người chưa

có thâm niên làm việc trong

môi trường doanh nghiệp.

Chứng nhận

Nội dung chương trình

Phần I. KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

- Lãnh đạo là gì?

- Phong cách lãnh đạo

- Phân loại phong cách lãnh đạo

- Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo

Phần II. LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

- Thế nào là lãnh đạo theo tình huống?

- Quản lý kiểu hướng dẫn

- Quản lý kiểu tư vấn hay kiểu “ông bầu”

- Quản lý kiểu hỗ trợ

- Phong cách phân cấp hay uỷ quyền

- Các yêu cầu với lãnh đạo tình huống

- Các yếu tố ảnh hưởng tới PCLĐ

- Các tình huống cụ thể

- Theo thâm niên công tác

- Theo các giai đoạn phát triển của tập thể

- Dựa vào tính khí của NV

- Dựa vào giới tính

- Theo trình độ của NV

- Dựa theo tuổi

Xem thêm chi tiết tại Website Masterskills.org:

http://masterskills.org/Situation-leadership-skills-training.htm
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- Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá
trị trên toàn quốc

Master SkillsTM

Better People – Better Organization



HỌC VIỆN MASTERSKILLS
Add: 30 Đặng Văn Ngữ P.10, Q.PN, Tp.HCM

Tel.(08) 22 467 086 – 08. 22 194 047
Web: http://www.masterskills.org | Email:Info@masterskills.org

Master SkillsTM

Better People – Better Organization


