TEHNICI DE
CONDUCERE

A fi lider înseamnă mobiliza oameni, a trasa un curs de
acţiune şi a oferi direcţie, pornind de la o viziune proprie
asupra evoluţiei lucrurilor.
 Un bun antrenor sau lider oferă echipei o viziune asupra
viitorului şi are capacitatea de a transpune în realitate
această viziune. Liderii trasează direcţia prospectivă de
acţiune, canalizând toate resursele organizaţiei în acest
sens.
 Managerul se implică în activităţi de planificare,
organizare, recrutare, finanţare şi relaţii cu publicul.
Managerul gestionează un plan de acţiune, fără a-i
discuta valabilitatea.
 Antrenorul are autoritatea de a conduce prin poziţia
ocupată, dar devine lider atunci când membrii echipei îi
recunosc autoritatea: respect, dobândirea credibilităţii.


Cele 4 componente ale conducerii
eficiente
Calităţile liderului

Factori situaţionali

Conducerea
eficientă

Calităţile executantului

Stiluri de conducere

Actul de conducere eficient ţine cont de următoarele
aspecte:
- cunoaşterea de sine şi efortul de dobândire a tehnicilor pe
care trebuie să le stăpânească un lider;
- Dezvoltarea ambelor stiluri de conducere şi utilizarea lor
în funcţie de situaţie;
- Cunoaşterea membrilor echipei şi acordarea unui sprijin
susţinut;
- Adaptarea la cerinţele mereu în schimbare;
- Adoptarea unui comportament de lider;
- Delegarea responsabilităţilor, dar nu abdicarea totală;
- Dezvoltarea mediului psihologic, a reperelor culturale ale
echipei.


Caracteristicile leadership-ului
O acţiune colectivă,
orchestrată în direcţia
schimbării semnificative
în organizaţie

Integritate

Existenţa unui set complex
de relaţii, sisteme şi procese

Existenţa unui proces continuu,
şi nu a unuia sporadic

Leadership-ul eficient
implică

Performanţă în timp

Determinarea lui de cultură
şi de experienţa de viaţă

Reperele culturale ale echipei
 Tradiţia

echipei;
 Procedurile de bază (selecţia,
compensarea, pregătirea sportivilor pentru
competiţie);
 Gestionarea informaţiei;
 Particularităţile sportului;
 Puterea, inluenţa, statutul echipei;
 Stilul de conducere al antrenorului.

Căile de influenţă ale unui lider
asupra culturii organizaţionale
Să identifice şi să
comunice
valorile şi principiile
ce orientează şi
dirijează
comportarea
organizaţională
şi luarea deciziilor

Să specifice
comportările
ce exemplifică
valorile
organizaţiei
şi să conducă prin
exemple

Să-şi asume
responsabilitatea
de a susţine cultura
dorită şi să
recunoască
nevoia de schimbare
Ce trebuie să facă
liderul pentru a
influenţa
asupra culturii

Să creeze o
metodă
prin care indivizii
primesc feedback
privind performanţele
lor în termeni financiari
şi de comportare

Să se asigure că recompensele acordate sunt în concordanţă cu valorile şi principiile
organizaţiei, să recunoască şi promoveze comportările bune şi să le sancţioneze
pe cele necorespunzătoare

Model de schimbare a culturii organizaţionale
Identificarea necesităţilor analizei-diagnostic a culturii
organizaţionale
Stabilirea obiectivelor şi ariei de cuprindere a studiului

Pregătirea analizei-diagnostic
Intern: valori, simboluri, mituri
etc.

Colectarea datelor şi identificarea simptomelor
semnificative

Extern: perceţia culturii organizaţiona
la clienţi, furmnizori etc.

Analiza datelor
Stabilirea punctelor slabe, forte şi a recomandărilor pentru
remodelarea culturii organizaţionale

Necorespunzătoare

Elaborarea planului şi a programului pentru schimbarea culturii
organizaţionale

Concluzii corespunzătoare
Comunicarea schimbării şi motivarea personalului
Introducerea schimbărilor: valori, simboluri, comportamente etc., asociate cu
schimbări în sistemul de management
Instituţionalizarea schimbărilor
Monitorizarea şi evaluarea culturii organizaţionale

Calităţile liderului
Oameni integri, cu umor şi modestie,
înclinaţi să trateze cu cei care
colaborează ca pe egalii lor

Oneşti cu ei însăşi, cu puncte4le lor
forte şi slabe şi dornici de a face
eforturi de îmbunătăţire
Inteligenţi şi capabili să respecte
pe concurenţii lor, să înveţe de la
ei

Buni observatori, fapt ce le permite să
facă prognoze bine fundamentate

Persoane care conectează
oamenii spre viitor

Oameni care au capacitatea de a avea
o viziune globală, de a o traduce în
acţiune, iar apoi de a o menţiona

Liderii

Orientaţi spre acţiune, cu
dorinţa de a se îndrepta
direct spre un scop clar

Curioşi şi accesibili, astfel încît alţii
să se simtă în siguranţă oferind un
feedback onest şi idei noi

Oameni care încearcă să cunoască mult mai bine pieţele, tehnologia şi comportamentul
uman, precum şi lumea înconjurătoarea în complexitatea ei

Ce face un lider
















Oferă direcţie; stabileşte obiective;
Este creativ şi autodidact;
Ascultă, învaţă, acţionează;
Îi inspiră pe oameni să îi urmeze, caută parteneriate;
Este un bun strateg, e loial strategiei adoptate şi un factor de decizie;
Posedă abilităţi diplomatice excepţionale;
Construieşte un mediu psihologic şi social favorabil atingerii obiectivelor
echipei – reperele culturale ale companiei, cultura organizaţională;
Transmite valori, felul interacţiunii cu clienţii, partenerii şi angajaţii;
Motivează membrii grupului la atingerea obiectivelor, recompensează-i;
Este deschis şi sincer cu personalul. Se consultă cu membrii la apariţia unor
probleme, aplanează şi rezolvă conflicte;îşi imaginează posibile soluţii în
reprezentări mentale vii;
Comunică eficient şi munceşte împreună cu echipa;
Este încrezător în propriile calităţi, dar se văd membri ai echipei lor;
Îşi programează regulat timp necesar reflecţiei.

Criteriile de conduită ale unui lider
A crea schimbarea şi să nu o accepte , atunci când s-a produs în mod pasiv

A profita de oportunităţile prezentului fără a
neglija însă nevoia de a investi, de a construi
pentru viitor

A progresa permanent,
concentrându-se asupra
rezultatelor

Evaluarea oamenilor, bazată pe
performanţă şi potenţial

Consens fără a fi marcat de faptul că face o greşeală
sau este intolerant cu cei din jur este intolerant cu
cei din jur

Conduita
liderilor de
succes este

orientată

O gândire pozitivă şi căutarea de oportunităţi

Comunicarea constantă, să influenţeze, să
încurajeze, să critice şi să asculte

Încredere în salariaţi şi dorinţa de a acorda oportunitatea oricărui individ care este nerăbdător să accepte
responsabilitatea

Stilurile de conducere


Democratic
 Centrat pe sportivi
(climat favorabil,
atmosferă de
prietenie);
 Stil cooperant, centrat
spre atingerea înaltei
performanţe;
 Orientat pe oameni.



Autoritar
 Centrat pe victorie
(ignoră nevoile
sportivilor);
 Stil de comandă;
 Orientat spre sarcină.

Concluzii








Conducerea nu trebuie confundată cu managementul –
este suma acţiunilor întreprinse de antrenor în direcţia
atingerii obiectivelor de către echipă.
Conducerea e un proces dinamic, în care antrenorul şi
echipa se influenţează reciproc.
Stilul de conducere eficient: îmbinarea stilului democratic
cu cel autoritar.
Factorii situaţionali care influenţează stilul de conducere
a unui lider sunt natura sarcinii de îndeplinit, tradiţia,
timpul de care se dispune, numărul de persoane care
intreă în alcătuirea echipei.
Construirea şi dezvoltarea reperelor culturale ale echipei
este o sarcină esenţială pentru ca un antrenor să fie şi
un bun lider.

