VIETNAM

The SLII Leadership Method

LÃNH ĐẠO QUYỀN BIẾN
“Phương pháp SLII - Lãnh đạo Quyền biến”
là chương trình phát triển lãnh đạo được triển khai rộng rãi nhất thế giới
(the world’ most widely-used leadership training program) giúp nâng tầm phong cách
lãnh đạo trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, với từng kiểu nhân viên.
Thuật Lãnh đạo Quyền biến đã được nghiên cứu chuyên sâu và được chứng minh trên thực tế
với Top 500 Fortune doanh nghiệp thế giới ứng dụng và đem về kết quả vượt trội.

TRỞ THÀNH

NHÀ LÃNH ĐẠO
QUYỀN BIẾN
Ðào tạo các lãnh đạo để trở thành
“nhà lãnh đạo quyền biến” sẽ giúp
tổ chức của Quý vị:

Khai phá tiềm năng
và thúc đẩy sự
phát triển cá nhân
Tạo ra ngôn ngữ
lãnh đạo chung
của đội ngũ
Gia tăng sự gắn kết
và gắn bó lâu dài với
tinh thần làm việc tốt
Gia tăng tinh thần
kiến tạo và khả năng
giải quyết vấn đề

Nghiên cứu cho thấy các nhân viên luôn cần những mức độ
định hướng và hỗ trợ khác nhau từ cấp lãnh đạo của họ,
tùy thuộc vào năng lực mà họ có, công việc mà họ phụ trách,
cũng như mức độ cam kết của họ trong từng thời điểm.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà lãnh đạo chỉ áp dụng
một cách thức lãnh đạo cho tất cả mọi người, trong mọi
tình huống. Kết quả là rất lãng phí: nhiều nhân viên
nghỉ việc, tính cam kết thấp, năng suất giảm, cơ hội bị bỏ lỡ….
Nhưng những nhà lãnh đạo thành công là những người có
khả năng thấu hiểu được tiềm năng và nhu cầu của
từng nhân viên, trong từng sự việc và trong từng
tình huống khác nhau. Từ đó họ biết chọn cách thức và
thời điểm phù hợp để đưa ra giải pháp lãnh đạo quyền biến
nhằm giúp cho từng thành viên trong đội ngũ thành công
cùng nhau.
Lãnh đạo quyền biến là một sự khởi đầu mạnh mẽ từ
phong cách quản lý của quá khứ. Và đó là phương cách
lãnh đạo tạo ra kết quả vượt trội so với các phong cách
lãnh đạo khác.
Là mô hình lãnh đạo được triển khai phổ biến nhất trên
thế giới, SLII® đào tạo cho các nhà lãnh đạo những kỹ năng
cần thiết để dẫn dắt đội ngũ của họ vượt qua những
giai đoạn phát triển có thể dự đoán được và cung cấp
cho họ những điều cần thiết để có thể thành công.
Dựa trên nhiều năm nghiên cứu và những kết quả đã được
chứng minh, Chương trình Lãnh đạo Quyền biến đã được
kiểm chứng qua thời gian dài. Khi mọi người có được năng lực
lãnh đạo cần thiết, hiệu quả công việc được nâng cao,
niềm đam mê trong công việc tăng lên và tổ chức sẽ
ngày càng phát triển.

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ

ÐÃ ÐƯỢC CHỨNG MINH QUA THỜI GIAN

(Proven, Time-tested Leadership Model)
Các tổ chức chọn cách thức để triển khai Chương trình Lãnh đạo Quyền biến, tạo cơ hội cho người học chủ động hơn
trong hành trình học tập của họ vượt ra khỏi khuôn khổ lớp học. Mỗi cách triển khai chương trình đều tuân theo
một lộ trình học tập gồm 4 phần để đảm bảo việc các nhà lãnh đạo có thể nắm vững nội dung và trở thành
các nhà lãnh đạo tình huống.

KHỞI ĐỘNG
Tiếp nhận các danh mục bài tập để hướng dẫn
về các khái niệm và dẫn dắt người học đến với
nội dung của chương trình SLII®.

THỰC HÀNH
Tham gia vào những hoạt động giúp phát triển
các kỹ năng mới thông qua các thực hành
lành mạnh và thực tiễn.

HỌC TẬP
Tham gia vào những hoạt động hướng dẫn cho
nhà lãnh đạo các kỹ năng và ngôn ngữ mà
họ cần để trở thành nhà lãnh đạo tình huống.

CHUYÊN SÂU
Những người tham gia sẽ cùng đồng nhất các
chiến lược nhằm mục đích đào sâu và mở rộng
việc học hỏi, để có thể tạo ra các mục tiêu
SMART một cách thành thạo, chẩn đoán các
mức độ phát triển và sử dụng các phong cách
lãnh đạo phù hợp.

Khi Quý vị làm việc cùng Blanchard nhằm đào sâu kĩ năng của các nhà lãnh đạo, chắc chắn Quý vị sẽ có thể tạo ra
ảnh hưởng đến tổ chức của Quý vị. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng Quý vị trong từng giai đoạn của chương trình và
hướng dẫn cho Quý vị những phương thức tốt nhất đã được kiểm chứng để mang lại lợi ích tốt nhất cho
khoản đầu tư của Quý vị. Những nhà lãnh đạo xứng đáng được trang bị các khung chương trình và công cụ chuẩn mực
để thành công. Thêm nhiều nhà lãnh đạo hiệu quả thì tinh thần và sự gắn kết sẽ càng tăng thêm, các thành viên
trong đội ngũ sẽ cảm thấy họ được hỗ trợ, nhân viên chủ động giải quyết vấn đề hơn, và năng suất của công ty sẽ
tăng lên.

NHỮNG AI NÊN THAM GIA?
Lãnh đạo và Quản lý cấp cao đang muốn thay đổi phong cách lãnh đạo cho phù hợp với bối cảnh mới và con người mới.
Các cá nhân là lãnh đạo ở các cấp độ đang cần gia tăng khả năng quyền biến và tính hiệu quả trong quản lý và lãnh đạo.

QUÝ VỊ ĐÃ SẴN SÀNG BẮT ĐẦU?
Đây là cách để thực hiện những sáng kiến đào tạo thành công, theo 3 bước sau:
1

Quyết định: Chúng tôi sẽ giúp Quý vị quyết định ai là người tham gia đào tạo và lý do.

2

Chuẩn bị: Chúng tôi sẽ giúp Quý vị chuẩn bị tài liệu và giảng viên.

3

Triển khai: Chúng tôi sẽ giúp Quý vị triển khai các khóa đào tạo hoàn hảo tại công ty của Quý vị.

SLII®. Powering Inspired Leaders™
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Các cấp độ phát triển

Nghiên cứu
chuyên sâu

Được chứng minh
thực tế

Có ảnh hưởng
toàn cầu

Dựa trên nền tảng
khoa học não bộ

Ken Blanchard (KB) là tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển lãnh đạo, nhất là về Lãnh đạo
Quyền biến. Với bề dày gần 40 kinh nghiệm, KB đã đào tạo và phát triển hàng triệu nhà lãnh đạo
và quản lý trên khắp toàn cầu, nhất là đào tạo cho các tập đoàn trong Top 500 Fortune.
Hiện nay, trung bình mỗi năm, KB đào tạo và phát triển hơn 150,000 nhà quản lý và lãnh đạo.
Một trong những chương trình nổi bật nhất của KB là “The SLII Leadership Method / Lãnh đạo
Quyền biến” - Chương trình phát triển lãnh đạo được triển khai rộng rãi nhất thế giới.
Ken Blanchard Việt Nam (Một đơn vị thành viên của PACE) là đối tác độc quyền để triển khai các
chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của KB tại Việt Nam.
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341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM
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