Framstegs fokuserad ledarutveckling
The Progress Principle
Utvecklingsfokuserad ledarutveckling – Progress Principle
Vårt program har utvecklats utifrån Harvard professorn Teresa Amabile senaste
forskningsrön ”The Progress Principle” och hur ledare konkret kan aktivera rätt
katalysatorer som genererar engagerad personal och hög produktivitet. Hennes
forskningen visar tydligt att det tyngsta skälet till att skapa team med hög produktivitet,
kreativitet, glädje, och energi är att människan vill utvecklas och göra framsteg.
Hemligheten ligger i att fokusera på och synliggöra och supporta de små framsteg
som sker dagligen. Det som skapar ett gott ”inre arbetsliv”. Utmaningen många ledare
har är att ändra de beteendemönster som motverkar och hindrar framstegen.

Ett effektivt ledarutvecklingsprogram
Många av dagens ledarutvecklingsprogram sträcker sig över längre tid, ibland
månader, t.o.m. år. Innehållet är omfattande och bra men ofta är det bara delar av
programmet som motsvarar just dina personliga behov som ledare. Det är även vanligt
att dessa program sker på någon fin konferensgård långt bort från den vardag och
verksamhet du faktiskt verkar i.
Vi tänker annorlunda. Vi har tagit fram ett effektivt och utmanande program som på
kort och avgränsad tid etablerar, nya framgångsrika beteenden som aktiverar de
katalysatorer som skapar utveckling och framsteg, för dig som ledare och i din
verksamhet.
Med hjälp av modern teknik, Viary och beteendevetenskaplig kunskap kring inlärning
och grupp processer, skapar vi ett skräddarsytt upplägg integrerat i Er verksamhet.

Metodik och process
Integrationen är viktig då vi vet idag att all inlärning och personlig utveckling sker bäst i
den miljö där den utförs. I upplägget varvar vi coachning, teori med praktik. Vi inleder
med en Introduktion kring förutsättningar, ämnen och datum. Vid Uppstart och
slutavstämning ses vi på kontoret, övriga coachmöten sker per telefon.
Programmet kräver att du har en smartphone,, Android eller iPhone.
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Riktigt effektiv ledarutveckling:








Fokusering – steg för steg
Intensiv och avgränsad träningsperiod, 6 veckor
Varvar teori, träning med coachning och feedback
Integrerad i verksamheten - relevanta utmaningar och erfarenheter
Bidrar till att förändra företagskulturen
Skräddarsytt efter förutsättningarna i Er verksamhet
Mäter före, under och efter insats
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Målet med programmet:


Att du tränat upp din förmåga att identifiera och synliggöra dagliga
framsteg hos dig själv och dina medarbetare. Det är de små
händelserna som ger de stora effekterna.



Att du tränat upp förmågan att hantera bakslag på ett konstruktivt
sätt, så de blir utmaningar och lärdommar istället. Men även att
minimera negativa signaler.



Att du tränat upp din förmåga att leverera de katalysatorer som
supportar framsteg



Att du tränat upp förmågan att ge den näring, till dig själv och
medarbetare, som krävs för att skapa ett gott ”inre arbetsliv”
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