JUHI MÕJU KASVUPROGRAMM

Miks arendada oma isiklikku
mõju ja kellele on programm
mõeldud?
Isiklik professionaalne mõjujõud on võimas, kuid tihti kasutamata või
lõpuni välja arendamata ressurss, mille abil endale ja oma
organisatsioonile olulisi teemasid eest vedada või positiivse muutuse
poole nügida.
Kasvuprogramm on sulle sobilik, kui:
→ teadvustad oma rolli ja potentsiaali juhina
→ soovid oma mõju ja tähendust organisatsioonis suurendada
→ tahad saada eneseteadlikumaks ja kujundada isikupärast juhtimisstiili
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Kuidas ja millal?
Mõjusaks ja eneseteadlikuks ei sünnita ega
saada ka juhtumisi. Eestvedajaks kujunemine
kätkeb endas valikute, praktiseerimise ja
targa enesearendamise teekonda.

Lühiloengud

Praktikumid

Et ehitada teemade teoreetilisest
taustast ja mudelitest aluspõhi,

Teooria ja praktika käivad käsikäes
ehk rakendame kuuldut

mida edaspidi praktikaga täiustada.

nutikatest harjutustes.

Arutelud

Kogemuslood

Õpitu kinnistamiseks arendame

Avatud ja vahetud lood juhtidega

teemasid edasi omavahel

nende õnnestumistest, läbi-

vesteldes, teineteiselt õppides.

kukkumistest ja inimeseks olemisest.

Kovisioon

Kaameratreening

Et leida süsteemselt keerulistele

Sageli oleme enda suurimad kriitikud

olukordadele lahendusi ning õppida

ja kaamerasilm võimaldab anda

teiste kogemusest ja edulugudest.

iseendale ausat tagasisidet.

Isiklik mentor

Koostööpaarid

Isiklikku arengut toetab kogenud
mentor, kellega saab avatult

Lennukaaslased, kes teineteist

jagada nii raskusi kui rõõme.

alati olemas.

Etapid kolme kuu jooksul
→ Hoovõtt detsembris
→ 6 kohtumist vahemikus jaanuar – aprill
→ Pidulik lõpetamine aprillis
Kus
Miltton New Nordics
Telliskivi 60/2, 10412, Tallinn

motiveerivad ja on muutuste keskel
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24
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kontakttundi

kohtumist

treenerit

osalejat
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Teekaart

26.01

02.02

16.02

09.03

23.03

06.04

Hoovõtt

Identiteet

Professionaalne
areng ja minu lugu

Enesejuhtimine

Mõjus suhtlemine

Sõnumi edastamine

5 julget sammu

WorkPlace Big FiveTM
isiksuseprofileering ja
personaalne
tagasisidesessioon
konsultandiga

Kes ma olen oma
erinevates rollides?

Kuidas hoida
professionaalsed
ootused ja sisemine
rahulolu kooskõlas?

Kuidas luua ja hoida
sidet sulle oluliste
inimestega?

Kuidas keerulised
teemad arusaadavalt kohale viia?

Kuidas plaan ellu
viia?

detsember

Kuhu ma tahan juhina
jõuda ja kuidas oma
mõju kasvatada?

Mentorkohtumine

Pidulik lõpetamine

Mentorkohtumine

Järeleaitamistund
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Programm
Kasvuprogrammi kohtumiste kava on üles ehitatud „mõtesta-süvene-treeni“ loogikal. See
tähendab, et programm algab enda kui juhi, juhtimiskonteksti ja -stiili mõtestamisega. Mida
kohtumine edasi, seda rohkem minnakse teemade analüüsiga süvitsi, et kolmandas faasis
programmis omandatud teadmised treeningul proovile panna.

MÕTESTA

SÜVENE

TREENI

JUHI MÕJU KASVUPROGRAMM

Investeering
Juhi mõju kasvuprogramm koosneb kuuest neljatunnisest
kontaktõppe kohtumisest, 1-1 mentorsessioonidest
individuaalse arengu toetamiseks, kodustest ülesannetest ja
muudest lisadest.

2022/2023 aasta pilootprogrammi maksumus on 1990 € + km.

Kolm kuud kestev
programm sisaldab:
→ 24 kontakttundi 12-liikmelises grupis 5
treeneriga
→ 2 üks-ühele sessiooni mentoriga
→ WorkPlace Big FiveTM
isiksuseprofileeringut ja individuaalset
tagasisidet
→ Aruteluringe tippjuhtide ja oma ala
tegijatega
→ Meeleolukat lõpupidu pärast viimast
kohtumist
→ Koolitusmaterjale, kuuma kohvi, saiakesi
ja snäkke
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Tiim

Eva-Maria Kangro
Juhtivtreener, psühholoog,
muutuste ja arengunõustaja

Jaano Inno
Äriarenduse konsultant

Kristi Liiva
Muutuste ja arengunõustaja,
suhtlemistreener

Khris-Marii Palksaar

Henri Aaslav-Kaasik

Maarja Karlson

Psühholoog, konsultant

Juhtimiskonsultant

Arenguprogrammide koordinaator

Kui segaduses on vaja
luua selgust
Eva-Maria Kangro

Maarja Karlson

Juhtivtreener

Arenguprogrammide koordinaator

eva-maria.kangro@miltton.com

maarja.karlson@miltton.com

+372 5850 1310

+372 5141 814

