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CRESTEREA LIDERULUI.
3]

Ucenicizare.

Una dintre cele mai bune metode prin care poti deveni lider este
sa fii invatat( ucenicizat). In general, ucenicizarea persoana la
persoana este cea mai buna metoda.
a)
Incurajeaza persoanele sa citeasca carti, tine cursuri care sa
ii ajute in conducere.
b)

Incurajeaza sa observe modul de conducere al celor din jurul
lor , ambele moduri de conducere , atat cel eficace cat si cel
neeficace.( cum ar trata o anumita situatie)

c)

Fii un tata/mama in credinta pentru ei.
Fii real si vulnerabil ca si persoana, atat in suucesele cat si in
esecurile tale. ( nimeni nu stie totul despre ucenicizare)

d)

Invata-i sa fie deschisi si transparenti. Sperantele, visurile
viziunile, ranile, dezamagirile si greselile pot fi discutate.
Am auzit o vorba” nici un om nu este o insula” O gandire de
insula te poate face parasit.Oamenii isi pot ineca vapoarele
inainte ca ei sa strige pentru ajutor

e)

Daca ucenicizezi pe cineva, e nevoie de echilibrarea
corectiei cu disciplina si dragostea. ( Ex. Corectie,
avertisment, instruire, educare, dragoste, blandete,
incurajare, lauda, iertare si multe altele.
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Rezolvarea conflictului.
“ Pune-te pe tine insuti in locul altora, in loc sa ii pui pe ei in locul
tau”
a)
Cum sa faci fata criticelor
 Intelege diferenta dintre critica constructiva si critica
distructiva.
 Care este motivul din spatele criticii.
 Analizeaza critica si cat de multa valoare ar trebui pusa
pe ceea ce ti s-a spus.
 Fii atent la propria atitudine.
 Intelege ca liderii buni pot fi criticati.
 Cauta sfaturi intelepte de la altii.
 Nu te lua pe tine insuti prea in serios, permite-ti sa faci
greseli si sa le corectezi.
b) Confruntare in dragoste..
Apostolul Pavel i-a indemnat pe Efesni “ sa spuna adevarul
in dragoste”( Efeseni 4:15) cu scopul de aduce stabilitate,
crestere si maturitate.
Esecul general: niciodata nu rezolva o problema cu
armele deschise ( aprinse)
 Analizeaza-ti motivele.
 Pune intrebari ca sa stii si partea cealalta a intamplarii.
( scopul este comunicarea)
 Fii obiectiv , nu subiectiv.
 Fii afirmativ fata de persoana, si nu darama increderea
de sine.
 Sa ai o solutie in minte.
 Alege timpul potrivit.
 Incheie confruntarea cu incurajare.
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