Build leaders at every level in your organization.

Hin nýja Signature vinnustofa 7 venja til árangurs (7 Habits of Highly Effective People Signature Edition 4.0)
sameinar tímalaus gildi árangurs og nútímatækni og aðferðir. Vinnustofan er þekkt sem fremsta lausn
heimsins á sviði leiðtogaþróunar.
Sama hversu hæf manneskja er, getur hún ekki náð viðvarandi árangri til langs tíma nema hún sé fær um að
leiða sjálfa sig, hafa áhrif á, virkja og vinna saman með öðrum, og stöðugt efla og endurnýja sína hæfileika.
Þessir þættir eru kjarni árangurs einstaklinga, hópa og vinnustaða.
Signature vinnustofa 7 venja til árangurs styrkir árangur leiðtoga á þremur stigum:

1. EINSTAKLINGAR
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• Þróa með sér aukinn þroska, efla framleiðni og styrkja
getuna til að stjórna sjálfum sér.
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INTERDEPENDENCE

• Ljúka forgangsverkefnum með fullkominni einbeitingu og
nákvæmri skipulagningu.
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Habit 5
SEEK FIRST TO
UNDERSTAND, THEN TO
BE UNDERSTOOD

Habit 6
SYNERGIZE

PUBLIC VICTORY
Habit 4

2. HÓPAR

THINK WIN-WIN

INDEPENDENCE

• Efla einbeitingu, félagsanda og samvinnu hópa.

Habit 3
PUT FIRST THINGS FIRST

• Auka samskiptafærni og styrkja sambönd.
Habit 1

PRIVATE VICTORY

BE PROACTIVE

Habit 2
BEGIN WITH THE
END IN MIND

3. VINNUSTAÐIR
DEPENDENCE

• Búa til ramma fyrir þróun grunngilda og sköpun
árangursríkrar menningar.
• Þróa leiðtoga sem sýna bæði karakter og hæfni.

Þjálfunin getur farið fram í vinnustofu fyrir
almenning, hefðbundinni kennslustofu eða
fjarvinnustofu.

70% AF HÆFASTA FÓLKI DAGSINS Í DAGS SKORTIR

EIGINLEIKA
SEM SKIPTA ÖLLU MÁLI FYRIR VELGENGNI ÞESS

Í FRAMTÍÐARHLUTVERKUM.
—FranklinCovey könnun

MARKMIÐ VENJANNA 7
VENJA

ÞÁTTTAKENDUR MUNU:

VENJA 1: VERTU VIRK(UR)

• Einbeita sér að því sem þeir geta stjórnað og haft áhrif á, fremur en
að því sem þeir geta ekki haft áhrif á.

VENJA 2: Í UPPHAFI SKAL ENDINN
SKOÐA

• Skilgreina skýra árangursmælikvarða og áætlun til að uppfylla þá.

VENJA 3: KEPPTU MEÐ FORSJÁ MIKILVÆGAST FYRST

• Forgangsraða og ná mikilvægustu markmiðum sínum í stað þess að
bregðast stöðugt við því sem er áríðandi.

VENJA 4: HUGSAÐU WIN-WIN

• Vinna saman með skilvirkari hætti með því að byggja upp sambönd
sem grundvallast á miklu trausti.

VENJA 5: SKILJA FYRST, MIÐLA SVO

• Hafa áhrif á aðra með því að þróa með sér djúpan skilning á þörfum
þeirra og sjónarmiðum.

VENJA 6: SAMLEGÐ

• Þróa frumlegar lausnir sem hagnýta fjölbreytileika og koma til móts
við alla helstu hagsmunaaðila.

VENJA 7: SKERPTU SÖGINA

• Auka hvatningu, orku og jafnvægi milli vinnu og persónulegs lífs með
því að taka frá tíma til að endurnæra sig.

FERLI 7 VENJA TIL ÁRANGURS
Signature vinnustofa 7 venja til árangurs hjálpar þátttakendum ekki einungis að læra um venjurnar 7 heldur
einnig að nota ferla og verkfæri til að lifa samkvæmt og beita þeim.
UNDIRBÚA
•

Mat 7 venja til árangurs

LÆRA OG ÆFA

LIFA
Vinnustofa 7 venja til
árangurs • Kláraðu 7x7
samninginn • Notaðu Living
the 7 Habits™ app-ið og 7
Habits spilin
•

Fyrir nánari upplýsingar um Signature vinnustofu 7 venja til árangurs, hafðu samband við samstarfsaðila
FranklinCovey, sendu póst á info@franklincovey.is eða hringdu í síma +354 775 7077.
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