
KA(M)PIRAJ
VODSTVENE 
KOMPETENCE!

Se vodje rodijo, ali postanejo? Kaj sploh določa dobrega vodjo? Je upravljanje isto kot vodenje? Odgovore na ta vprašanja zagotavlja 
program usposabljanja »ka(m)piraj vodstvene kompetence«.

Program ka(m)piranja vodstvenih kompetenc je namenjen vsem vodjem ali nastajajočim oz. potencialnim vodjem, ki:
• želijo usvojiti ali poglobiti kompetence, povezane z vodenjem in razvojem sodelavcev ter z upravljanjem procesov v organizaciji,
• vidijo možnosti in priložnosti za lasten razvoj ter nadgradnjo svojih vodstvenih kompetenc.

Odloži prtljago, sprosti se in ka(m)piraj svoj potencial. Izpopolni ga na usposabljanju za vodje.

Kdaj in kako?
Program se izvaja na podlagi predhodno dogovorjenega 
termina za skupino od 10 – 12 oseb. 
Ka(m)piranje je osredotočeno na praktično uporabnost. Vadimo 
na primerih iz poslovnega vsakdana.

Trajanje: 6 ur.
Izdelava individualnega razvojnega načrta (4 ure), 54 ur Treninga 
razvoja vodstvenih kompetenc  v okviru 14 intervalnih delavnic in 
10 ur individualnega mentorstva. Po želji lahko za vas pripravimo 
tečaj tudi v drugačnem obsegu ur.

Želite ponudbo za izvedbo v vaši organizaciji oz. podjetju? 
Kontaktirajte nas: tajnistvo@fundacija-prizma.si

Pripravili vam bomo program, ki bo ustrezal vašim potrebam in 
zahtevam po znanjih. 

OSNOVNI PAKET DODATNI PAKET

INDIVIDUALNI 

RAZVOJNI NAČRT
TRENING RAZVOJA VODSTVENIH KOMPETENC:

MENTORSTVO:

»VODJE VODJEM«

Psihometrično testiranje 

in pogovor s coachem. 

Izdelava individualnega 

razvojnega načrta z 

razvojnimi cilji in 

aktivnostmi za razvoj 

kompetenc in uvajanje 

novosti za učinkovito 

osebno vodenje v 

prihodnje

• Odgovorno in učinkovito vodenje

• Usmerjeno razmišljanje in odločanje

• Upravljanje s spremembami - change

management

• Kako povečati motivacijo in delovno zavzetost 

pri sodelavcih

• Zaposlovanje in razvoj kariere zaposlenih

• ABC komunikacije I.  - Most do ljudi

• ABC komunikacije II. - Metode in tehnike 

vplivanja

• ABC komunikacije III. - Umetnost postavljanja 

vprašanj

• ABC komunikacije IV. – Nastopanje in 

predstavitve

• ABC komunikacije V.– Pozitivne priložnosti 

konfliktov

• Oblikovanje tima  

• So-ustvarjanje s kreativnostjo 

• Upravljanje s časom 

• Upravljanje s stresom 

Individualno

prilagojeno

mentorstvo

izkušenih zunanjih

vodij v podporo

udeležencem za

njihov nadaljnji

razvoj in krepitev

delovno

specifičnih

kompetenc
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