Dan ORLANDEA

Trainer&Coach partener John Maxwell Team, certificat internațional.

 12 ani de experiență în conducerea și coordonarea echipelor;
 Concepe și susține programe de training de peste 10 ani;
 600 de ore coaching la activ;

 800 de ore de training.

Oferim programe de dezvoltare atât pentru echipe cât și individuale.

TEAM DEVELOPMENT PROGRAM
Este adresat echipelor din companii multinaționale și autohtone.
Indiferent de domeniul de activitate: producție, vânzări, relații clienți, aceste

programe sunt concepute pentru a îmbunătăți randamenul echipelor. Se
adresează atât top managerilor, cât și middle managerilor și team leaderilor.

PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM
Este un sistem de dezvoltare individual, care se face atât prin programe de
coaching cât și prin programe de mentoring.

OFERTA DE SERVICII
1. Consultanță și consiliere în dezvoltarea oamenilor și a echipelor;
2. Coaching individual și de echipă;
3. Workshop;
4. Leadership game;

5. Mentorship;

CONSULTANȚĂ ȘI CONSILIERE ÎN DEZVOLTAREA
OAMENILOR ȘI A ECHIPELOR
 Identificarea nevoilor împreună cu HR sau cu reprezentant training;
 Desfășurarea trainingului în sistem coaching de grup;
 Follow-up săptămânal pe baza aplicării workbook-urilor discutate în
training;
 Follow-up individual de 30 minute cu fiecare participant.

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE:
1. O zi de training (6 ore; 4 sesiuni X 1,1/2 ore )
2. Sistem coaching de grup în care discutăm situații concrete
întâlnite, pe temele stabilite
3. Se completează caiete de lucru în timpul training-ului, care se vor
aplica în perioada post training.
4. Trei săptămâni de aplicare. La fiecare sfârșit de săptămână
participanții trimit către trainer: ce și cum au aplicat și ce obstacole
au întâmpinat în aplicarea celor discutate.
5. Sesiune de follow-up individual ½ ore, “face to face” sau telefonic
cu fiecare participant.

DEZVOLTA
LIDERUL
DIN TINE

COMUNICAREA
ASERTIVĂ
TEAM
WORK

DEZVOLTA LIDERUL DIN
TINE
Tematica

Descriere

Beneficii

Constientizarea valorii si a
limitelor

Se face o autoevaluare pe cele 21 de
calitati ale liderului.

Inainte de a intra intr-un
proces de evolutie trebuie sa
ne cunoastem limitele.

Sesiunea 2

Asumarea raspunderii.

Analiza responsabilitatii echipei pe situatii
concrete

Constientizarea si
imbunatatirea nivelului de
responsabilizare

Sesiunea 3

Disciplina, Managementul
prioritatilor,

Reconfiguram trasee pentru setarea
disciplinei, managementul prioritatilor

Eliminarea timpilor morti in
procesul de productie

Sesiunea 4

Delegarea

Rolul delegarii. Ghidul delegarii.

Cesterea productivitatii in
orgnizatie.

Sesiunea 1

COMUNICAREA ASERTIVA
Tematica

Descriere

Beneficii

Comunicarea prin
relationare

Inainte de a conduce oamenii
cucereste-le inima. Crearea unei relatii
profesionale este esentiala pentru ca
liderul sa fie urmat de adepti.

Coagularea echipei

Sesiunea 2

Asculta sau taci

Nu inveti nimic, cand nu faci altceva
decat sa vorbesti. Ascultarea stabileste
relatii, genereaza idei, naste loialitate.

Ascultarea stabileste relatii,
genereaza idei, naste
loialitate.

Sesiunea 3

Influenta nu manipulare

Influenta se construieste pe trei piloni:
conectare, competenta, caracter.

Leadership inseamna
influenta

Comunicarea prin aditie,
adaugare valoare

Pentru a adauga valoare oamenilor,
trebuie sa vezi valoarea din oameni. Nu le
spune adeptilor ca sunt importanti,
trateaza-i ca pe oameni importanti.

Valorizarea oamenilor prin
dezvoltarea culturii de
leadeship

Sesiunea 1

Sesiunea 4

TEAM WORK
Tematica

Sesiunea 1

Principii ale muncii in echipa.
Conflictul

Sesiunea 2

Puncte forte, puncte slabe

Sesiunea 3

Increderea prin
vulnerabilitate

Sesiunea 4

Stabilirea valorilor,
individuale si de grup

Descriere

Beneficii

Acolo unde nu exista conflict de idei nu
Crearea relatilor de munca
exista evolutie.
prin cunoasterea conflictelor
Vom crea un conflict artificial (joc de rol).
Caracterizarea fiecarui coleg prin puncte
forte si puncte slabe. Analiza.

Evolutie prin cunoastere
reciproca

O echipa inchegata lucreaza in armonie.
Crearea increderii reciproce.
Prin cunoasterea punctelor vulnerabile
Consolidarea echipei
oamenii se pot completa.

In functie de valorile individuale, se
stabilesc valorile echipei

Crearea fundatiei echipei
prin stabilirea valorilor

TOP
ENERGY
MANAGEMENTUL
CONFLICTELOR

LEADERSHIP
GOLD

TOP ENERGY
Tematica

Descriere

Beneficii

Sesiunea 1

Principii si rolul energiei

Acolo unde iti indrepti atentia acolo va
merge si energia

Descoperirea punctelor
vulnerabile in stabilirea
prioritatilor

Sesiunea 2

Roata energiei

Arii din activitatea ta unde iti aloci
enegie. Dezbatere, analiza.

Constientizarea activitatilor
unde iti indrepti atentia

Sesiunea 3

Prime Time

Ceasul biologic zilnic. Varful
randamentului tau zilnic.

Dozarea energiei pe
parcursul unei zile

Sesiunea 4

Transmutarea enegiei

?

Eficientizarea stilului de viata
profesionala. Eliminarea
scurgerilor de energie

MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
Tematica

Descriere

Beneficii

Sesiunea 1

Rolul conflictelor.
Cauza conflictelor

Conflict constructiv, atac la persoana,
conflict distructiv

Constientizarea conflictelor

Sesiunea 2

Conflictul interior

Conflictele apar din stari nu din situatii.

Gestionarea conflictului
interior

Sesiunea 3

Conflictul distruciv si
aplanarea lui

Transmutarea conflictului distructiv in
conflict constructiv.

Gestionarea conflictelor in
organizatie

Sesiunea 4

Joc de rol

Provocam un conflict pe o tema reala din
organizatie

Practicarea gestionarii
conflictelor

LEADERSHIP GOLD
Tematica

Descriere

Beneficii

Sesiunea 1

Pozitie

Oamenii te urmeaza fiindca asa trebuie

Intelegerea pozitiei de sef si
lider

Sesiunea 2

Relatii

Oamenii iti ofera permisiunea sa ii
conduci

Crearea relatilor din
perpectiva ledershipului

Sesiunea 3

Rezultate

Rezultatele te definesc ca si lider

Rezultatele impreuna cu
echipa te definesc ca lider

Sesiunea 4

Reproducere

La acest nivel ne folosim de pozitie, relatii
si rezultate pentru a produce alti lideri.

Liderii formeaza alti lideri

IMAGINEA
DE SINE
MIND
SET
INTELIGENȚA
EMOȚIONALĂ

MIND SET
Tematica

Descriere

Beneficii

Sesiunea 1

Constientizarea

,,Primul pas spre schimbare este
constientizarea, al doilea pas este
acceptarea”

Atunci cand constientizezi ce
se intampla cu tine, te bucuri
de calatoria vietii

Sesiunea 2

Provocarea gandirii

Provocandu-ti gandurile provoci
oportunitatile

Sanatate mentala.
Stabilitate emotionala

Sesiunea 3

Perseverenta

Perseverenta este cheia succesului

Puterea de victorie

Legea elasticului

Extindeti zona de confort pentru ati
extinde rezultatele.

Inlaturarea discrepantei intre
ceea ce esti acum si ceea
ce vei deveni

Sesiunea 4

IMAGINEA DE SINE
Tematica

Descriere

Beneficii

Sesiunea 1

Comunicarea cu tine

Ai grija ce iti spui. Nu te mai compara cu
altii.

Cresterea increderii in tine

Sesiunea 2

Pune-ti scuzele la incercare

Treci de convingerile limitative

Ruperea lanturilor care te tin
in zona de confort

Sesiunea 3

Zona disciplinei

Extindeti zona disciplinei

Disciplina te conduce spre
autoritatea morala

Sesiunea 4

Responsabilitatea

Asuma-ti responsabilitatea pentru propria
viata

Constientizarea si
imbunatatirea nivelului de
responsabilizare

INTELIGENTA EMOTIONALA

Sesiunea 1

Sesiunea 2

Sesiunea 3

Sesiunea 4

Tematica

Descriere

Beneficii

Constienta de sine

Controlam noi emotiile sau ne
controleaza emotiile pe noi.

Constientizarea in ansamblu
a trairilor noastre

Autocontrolul

Dezvoltam abilitatea de a folosi
constienta de sine in directia
comportamentelor in mod pozitiv.

Preiei controlul asupra
dialogului intern

Constienta sociala

Abilitatea oamenilor de a percepe si
intelege emotile celorlalti.

Intelegerea
comportamentelor celor din
jurul nostru

Gestionarea relatilor

Dezvoltam abilitatea de a folosi
constienta de sine si constienta sociala
pentru a dezvolta relatii de succes

Gestionarea relatilor

DEZVOLTA
LIDERUL
DIN TINE 2.0

COMUNICAREA
ASERTIVĂ 2.0

DEZVOLTA LIDERUL DIN TINE 2.0
Tematica

Descriere

Beneficii

Constientizarea valorii si a
limitelor

Se face o autoevaluare pe cele 21 de
calitati ale liderului.

Inainte de a intra intr-un
proces de evolutie trebuie sa
ne cunoastem limitele.

Sesiunea 2

Legea mediului

Crearea mediului de crestere pe baze
solide

Sesiunea 3

Cinci greseli in stabilirea
obiectivelor

Stabilirea obiectivelor in functie de
oportunitati nu de circumstante

Crearea perspectivelor

Sesiunea 4

Perseverenta

Perseverenta este cheia succesului

Puterea de victorie

Sesiunea 1

Crearea mediului propice
succesului

COMUNICAREA ASERTIVA 2.0
Tematica

Descriere

Beneficii

Sesiunea 1

Setarea mentala a relatiei

Orice relatie se creaza mai intai in mintea
noastra.

Fundamentarea relatiei

Sesiunea 2

Puncte comune

Relatile se cladesc pe puncte comune

Relatii pe baze solide

Sesiunea 3

Comunicarea prin
relationare

Inainte de a conduce oamenii
cucereste-le inima. Crearea unei relatii
profesionale este esentiala pentru ca
liderul sa fie urmat de adepti.

Coagularea echipei

Sesiunea 4

Crearea relatilor

Semnalele relationarii

Succesul relatilor

Etapa I
Initiativa si
descoperire

Etapa II
Analiza si
calibrare

Etapa III
Implemantare

Etapa IV
Control

Etapa V
Extinderea
planului

Go Live

* Planurile de acțiune pot varia și sunt construite pentru a fi în concordanță cu scopul și abordarea stabilite.

Module Training
Dezvolta liderul din tine
Comunicarea asertiva

Numar
persoane
10
10

Pret
1200 euro
1200 euro

Team Work

10

1200 euro

TOTAL PROGRAM

10

3600 euro

COMPANII CARE AU BENEFICIAT DE SEVICIILE NOASTRE:

Psiholog - Dan A. Orlandea

Speaker, Trainer & Coach in the John Maxwell
Team

0745 373 290

dan.orlandea@danorlandea.ro
danorlandea.ro
dan orlandea

