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EĞİTİM TANITIMI

SLII Deneyimi
İnanılmaz bir hızda ilerleyen iş dünyasında, başarılı takımlara liderlik 
etmede etkin olmaları için liderler üzerinde hiç olmadığı kadar büyük bir 
baskı var. Fakat çoğunlukla çevik ve hızlı uyum sağlayan liderler olmak 
için gereken becerilere sahip değiller. Sonuçlara ulaşmak için bağlı 
çalışanları ile anlamlı ilişkiler kurmakta zorlanıyorlar. 

Onların başarılı liderler olmayı denememesi veya istememesi gibi bir 
durum da söz konusu değil. Ancak, araştırmalar çoğu liderin sadece bir 
liderlik stili kullandığını ortaya koyuyor. Bu yüzden de insanların 
potansiyellerini nasıl ortaya çıkarabileceklerini bilmiyorlar.

Durumun gerektirdiği şekilde nasıl liderlik edeceklerini öğrenmeleri 
gerekiyor.

Blanchard’ın SLII® programı, katılımcıları hızla uyum sağlayabilen 
liderlere dönüştürür—ki bu da belirsiz ve değişken zamanlar için de bir 
gerekliliktir. 40 yıllık araştırmalar ile desteklenmiş ve eşsiz sonuçlara 
sahip SLII Deneyimi eğitimi, liderlere çalışanlarına doğru zamanda doğru 
destek ve yönlendirmeyi sağlamayı ve içinde bulundukları duruma bağlı 
olarak nasıl liderlik edeceklerini öğretir. 

SLII; liderlerin, yaptıkları iş, şirketleri ve iş arkadaşları ile daha derin 
ilişkiler kurmasına olanak tanır. Bu da her günü daha ilham verici, daha 
motive edici ve daha anlamlı yapar.

YÖNETİM GELİŞTİRME MERKEZİ - The Ken Blanchard Companies Türkiye Çözüm Ortağı 
212 274 88 48-49 www.blanchard.com.tr 



ESNEK EĞİTİM YÖNTEMLERİ. İSTİKRARLI SONUÇLAR.

Kurumlar SLII Deneyimi eğitiminin veriliş biçimi için farklı seçeneklere 
sahipler: sınıf eğitimi, canlı uzaktan (sanal) eğitimler veya hızını 
katılımcının kendisinin belirlediği çevrimiçi eğitimler. Tüm bu veriliş 
biçimleri liderlerinizin bir SLII Liderine dönüşmesi için dört aşamalı bir 
yolculuktan oluşuyor. 

• HAZIRLIK—    Kilit kavramları açıklayan ilgi uyandırıcı çalışmalar

• ÖĞRENME—    Karşılaşılan duruma göre liderlik etmek için 
gereken dili ve becerileri öğreten aktiviteler

• UYGULAMA—    Yeni becerilerin geliştirilmesine yarayan gerçek 
iş hayatından zorluklara dayanan aktiviteler

• UZMANLAŞMA—    Öğrenmeyi pekiştirerek MAKET Hedefler 
belirlemeyi, gelişim düzeyini teşhis etmeyi ve uyumlu liderlik 
stilini uygulamayı bir alışkanlık haline getiren stratejiler

Blanchard ile liderlerinizin becerilerini derinleştirmek için çalışırken, 
kurumunuzda bir etki yaratacağınızdan emin olabilirsiniz. Etkisi 
kanıtlanmış en iyi uygulamaları öğretmek için, size yolun her aşamasına 
eşlik edeceğiz. Dolayısıyla, yatırımınızın geri dönüşünü en üst düzey de 
alabileceksiniz. Liderler, başarılı olmak için doğru çerçeveye ve araçlara 
sahip olmayı hakkediyor. Yöneticilerinizin etkinliğinin artmasıyla, moral 
ve çalışan bağlılığı da yükselecek, takım üyeleri kendilerini desteklenmiş 
hissedecek ve çalışanlar yaratıcı problem çözen bireyler haline 
gelecekler. Böylece şirketinizin üretkenliği de artacak. 

KİMLER KATILMALI?

Liderlik yapan ve etkinliğini 
artırmak isteyen bireyler

Orta ve üst düzey yöneticiler

Yeni yöneticiler, birim şefleri
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