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Treeningprogramm, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et juhid
järjest kiiremini muutuvas keskkonnas edukalt toime tuleksid.

Juht, see koolitus on Sulle, kui:
Oled väsinud olemast ainuke
mootor, kes peab vedama kõiki
muudatusi ettevõttes.

Unistad sellest, et iga ettevõtte töötaja
seisaks ettevõtte kui terviku huvide
eest.

Oled hädas uute tehnoloogiate
juurutamisega, sest töötajad ei tule
sellega kaasa.

Soovid, et sinu töötajad oleksid
motiveeritud ja innukad muudatusi
ellu viima.

Vajad tulemusi kiirelt - sul pole
aega 12 kuud kaardistada ja
planeerida.

Tahad viia oma ettevõtte tulemused
uuele tasemele KIIRESTI!
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MIDA ON VAJA ARENDADA
ET MUUTLIKES OLUDES EDUKALT TOIME TULLA?

Keskkond on muutunud
järjest kompleksemaks.
Sellest tulenevalt on muutunud ka oskused,
mida juhid vajavad edukaks toimetulekuks.

nähtavat osa kui ka organisatsiooni
nähtamatut osa. Mida sa näed, seda saad sa
muuta.

Nick Petrie põhjalikus ülevaates "Future
Trends in Leadership Development" on välja
toodud, et üks võtmeoskus on adaptiivsete
probleemide (olukorrad, kus ei ole
konkreetset õiget ja valet lahendust)
lahendamise oskus, mille omandamine
sõltub juhi vertikaalsest arengust.
Kiirelt muutuvas maailmas on vertikaalne
areng olulisem kui horisontaalne.
Mida kujutab endast vertikaalne areng?
Lihtsaim viis seda kirjeldada on läbi
metafoori. Kujutle, et juht on nagu tühi klaas.
Horisontaalne areng oleks selle klaasi
täitmine veega (oskuste, tehnikatega).
Vertikaalne areng on klaasi enda
suurendamine, et rohkem sisse mahuks.
Uuringud on selgelt kinnitanud: vertikaalse
arengu tase ja juhi võimekus kiirelt
muutuvas keskkonnas edukalt toime tulla on
omavahel tugevalt seotud.
Vertikaalne mõõde on see, mis aitab juhil
korraga näha selgelt nii jäämäe ülemist
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KLIENTIDE TAGASISIDE
97% osalejatest
üle kogu maailma
soovitavad
97% koolitusel osalejates üle
maailma soovitavad seda koolitust
oma kolleegidele. Laiaulatuslikud
uuingud näitavad, et 80% koolitusel
osalejate käitumises on märgatavaid
positiivseid muutusi ning nende
kolleegid oskavad tuua konkreetseid
näiteid, kus koolitusel osaleja on
hiljem mõnda olukorda lahendanud
efektiivsemalt kui varem (=kasutas
koolitusel õpitut).

90% saadavad
koolitusele kogu
juhtimistiimi
90% seni koolitusel osalenud Eesti
ettevõtete tippjuhtidest ja omanikest
on hiljem saatnud seda programmi
läbima kogu oma
juhtimismeeskonna. 30% juhtudest
on järgnenud ka koolitused kõigile
keskastme juhtidele ja eesliini
töötajatele.
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Eesti tippjuhtide
tagasiside peale
programmi
läbimist
Kogu elu ettevõttes läks selgemaks
ja arusaadavamaks
Üldine stressitase alanes (nii
juhtidel kui alluvatel)
Ettevõetud projektid hakkasid
oluliselt kiiremini liikuma
Töötajate motivatsioon paranes
(sest demotiveerivaid hetki jäi
vähemaks)
Tööjõu voolavus vähenes
märgatavalt
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KLIENTIDE TAGASISIDE
KLIENTIDE TAGASISIDE

Kadri Artma
Solis Biodyne OÜ
CEO

Kalev Kaarna
Superangel OÜ
Company builder
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"Clear Leadershipi koolitus oli eelkõige väga praktiline,
selge ja kasulik. Nii juhi ja töötajate kui ka töötajate omavahelises suhtluses võib ette tulla segaseid olukordi või
konflikte.
Kõiki osalejaid kaasa haarav koolitus aitas neid olukordi
ühiselt lahti mõtestada. Koolitusel tegime läbi lihtsalt
meeldejäävaid tehnikaid, mida saab tõepoolest iga päev
kasutada. Kuidas luua selgus segases olukorras, kuidas
eristada fakte arvamustest ja emotsioonidest ja lõpuks
jõuda ühtselt mõistetud hea tulemuseni. Kindlasti aitas
õppimisele kaasa, et sai suhelda teiste tugevate juhtimispraktikutega. Lahendusi leidsin nii teisi kuulates kui ka
oma igapäevatööd justkui kõrvalt vaadeldes."

"Clear Leadership programm ei ole kõigile. See on juhile,
kes tahaks viia oma organisatsiooni järgmisele tasemele,
aga täpselt ei saa aru, mis takistab. Programm aitab aru
saada, mis on valesti looga minu peas, et ma juhina ei näe
häid lahendusi ja samad probleemid korduvad uuesti ja
uuesti.
Juhina avardus minu valikute hulk, kuidas emotsionaalselt keerulisi olukordi edukalt lahendada. Suudan hoida
lahenduste otsimisel fookust faktidel ja eristada neid
arvamustest, mis aitab ära hoida tohutult möödarääkimisi, valesti mõistmisi, tülisid, tagarääkimist ja konflikte.
Programm aitab juhil õppida rääkima tõtt ilma, et keegi
solvuks või et juht peaks oma isiku maha suruma."
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PROF GERVASE BUSHE
TREENINGPROGRAMMI AUTOR

Prof. Gervase Bushe on hinnatud äriülikooli
Beady School of Business professor ja muudatuste juhtimise valdkonna arendaja. Samal
ajal on ta viimased 40 aastat aidanud paljude
ettevõtete tippjuhtidel suuremahulisi muudatusi läbi viia.
Tema klientideks on olnud General Motors,
American Airlines, Shell Oil, Telus, jne.
Clear Leadership on tema praktilise kogemuse ja teadustöö sümbioosis valminud
treeningprogramm, mis aitab ettevõtetel
muutuvas keskkonnas edukalt hakkama
saada.
2017. aastal arvas mõjukas Suurbritannia
juhtimisajakiri HR Magazine Gervase Bushe
TOP10 mõjukaima juhtimismõtleja hulka.
Tema kirjutatud teadusartiklid organisatsiooni arendamisest on kahel korral võitnud
maineka Douglas McGregory auhinna.
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ELAR KILLUMETS
TREENINGPROGRAMMI LÄBIVIIJA

Olen juhtimiskoolitaja ja -konsultandina
tegutsenud viimased 10 aastat. Enne seda
töötasin ise juhina erinevates kohalikes ja
rahvusvahelistes ettevõtetes ning hiljem
uurisin juhtimist Tartu Ülikooli doktorantuuris.
Kui otsid praktilisi ja tulemuslikke
muudatuse juhtimise meetodeid ja
mõtteviise, oled õiges kohas. Olen juhtide
kõrval läbi kogu muudatuse elluviimise
protessi, kuni soovitud tulemuse
saavutamiseni. Õpetan muudatuse käigus
kogu ettevõttele, kuidas järgmine kord kogu
protsessi edukalt ise korrata.
Ma teen asju väga teistmoodi ja selle
tulemuseks on kohati uskumatult tunduv
tulemuste saavutamise kiirus ning kogu
protsessi lihtsus.
Hoian end pidevalt kursis oma valdkonna
maailma tipp-tegijate uusimate uuringute ja
töödega ning jagan neid teadmisi ka oma
klientidele. Lisaks sellele panustan
valdkonna arengusse tehes koostööd kõrgel
tasemel juhtimise valdkonna
teadusajakirjadega - olen toimetajate silmis
kõrgelt hinnatud retsensent.
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PROGRAMMI SISU
4-päevane programm on disainitud vertikaalse arengu toetamiseks.

PÄEV 1
TEADLIK MINA

PÄEV 2
KIRJELDAV MINA

Tutvume konfliktide neuropsühholoogiaga;
harjutame sihipärast teadvelolekut
(purposeful mindfulness);
õpime oma kogemusi lahti pakkima
kogemusruudu abil;
räägime adaptiivsete ja agiilsete
meeskondade ehitamise ja juhtimise
aluseks olevast väärtustavast mõtteviisist.
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Harjutame kirjeldavat ja hinnanguvaba
väljendusviisi;
õpime oskusi, mis aitavad keerulistes
olukordades iseenda peremeheks jääda (ja
vältida ohvri rolli sattumist);
tutvume uue vaatenurgaga empaatiale –
tulemuseks vähem frustratsiooni ja
väiksem läbipõlemise risk;
õpime küsima küsimusi nii, et keerulised
probleemid lahenevad kergusega ja
kiiresti.

LK 8

PÄEV 4
RAKENDAME ÕPITUT
ÕPPIMISVESTLUSES

PÄEV 3
UUDISHIMULIK MINA
Õpime teist kuulama kasutade
kogemusruudu nelja osa (faktid, mõtted,
tunded, mida tahan);
uurime, miks me lukku läheme, mida
lukus olek meiega teeb ja kuidas seda
vältida;
õpime aru saama häbi rollist inimeste
vahelise selguse hägustumises;
õpime probleeme tõstatama viisil, mis
aitab kõigil osapooltel jääda
konstruktiivseks ja vältida
kaitsereaktsioone.

Kuidas õppida kollektiivsest kogemusest –
kuidas asendada “juht kui visionäär ütleb
kuhu poole minna” palju efektiivsema
organisatsioonilise õppimisega;
kuidas õppimisvestlused aitavad konflikte
lahendada ja ära hoida;
kuidas õppimisvestluse abil arendada oma
kolleege;
kuidas elimineerida triangulatsioon –
peamine hägul põhinevate konfliktide
tekkemehhanism.

VERTIKAALSE ARENGU ETAPID
ALGUSPUNKT

TEEKOND

IDEAAL

ALLUMINE, TRUU JÄRGIJA

SÕLTUMATU MÕTLEJA

VASTASTIKUNE SÕLTUVUS

LIHTNE PÕHJUS-TAGAJÄRG SEOS

MITMED PÕHJUS-TAGAJÄRG SEOSED
KORRAGA

NÄEB TERVIKLIKKU SÜSTEEMI JA
MUSTREID

JOONDUB TEISTE PÕHIMÕTETE JA
USKUMUSTE JÄRGI

LÄHTUB ENDA PÕHIMÕTETEST JA
USKUMUSTEST

ARVESTAB NII ENDA KUI TEISTE
PÕHIMÕTETE JA USKUMUSTEGA

PINGELISTES OLUDES
EMOTSIONAALNE DOOMINO

JÄÄB RAHULIKUKS EELNEVALT LÄBI
MÄNGITUD OLUKORDADES

SÄILITAB RAHU KA ÄREVATES
KESKKONDADES

LÄHTUB POLAARSUSTEST (ÕIGE VS
VALE, HEA VS HALB)

NÄEB KA 'HALLE ALASID'

AMMUTAB VASTUOLUDEST ARENGUHÜPETEKS VAJALIKKE IDEID

SÜÜDISTAB ENDA EMOTSIONAALSES
SEISUNDIS TEISI INIMESI VÕI
SITUATSIOONE

REAKTIIVSUS AINULT PIMENURKADES

VÕTAB OMA KOGEMUSE EEST
TÄIELIKU VASTUTUSE

KASUTAB ÜLDISTAVAT JA HÄGUSTAVAT KEELT (MEIE, NII ON ÕIGE)

KASUTAB ÜLDISTAVAT JA HÄGUSTAVAT KEELT AINULT PINGELISTES
OLUDES

RÄÄGIB OMA KOGEMUSEST KA
PINGELISTES OLUDES (MINA-KEEL)
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