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Corridor Coaching
Napjainkban a turbulens és gyorsan változó környezethez alkalmazkodva kell a menedzsereknek
vezetni, felhatalmazni, motiválni és együttműködni. Mindemellett coacholniuk kell a csapatukat, hogy
fejlesszék a munkatársaik készségeit, felébresszék a tehetséget és a bennük rejlő lehetőségeket a
szervezet célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezen coaching beszélgetések lefolytathatóak spontán
módon a folyosón vagy előre megtervezetten, megbeszélt találkozók alkalmával és lehetőséget
biztosítanak a menedzser számára, hogy napi szinten felhatalmazza és támogassa a beosztottjait.
Ezen a tréningen a menedzserek számos eszközt sajátítanak el, amelyek segítségével képesek
lesznek magas szintű rövid coaching beszélgetések levezetésére. Ezek a beszélgetések strukturáltak,
a N.E.W.S.TM Modellen alapulnak. A megfelelő coaching megközelítéssel, megoldásközpontú
gondolkodásmóddal, eszközrendszerrel és készségekkel a menedzserek a különböző kihívást
jelentő szervezeti szituációkra, mint lehetőségekre fognak tekinteni a jövőben, így jobban
előhozhatják az egyénekből a bennük rejlő potenciált. Következésképpen a csapat produktívabbá
válik, teljesítménye növekszik.
A 3 napos tréning és workshop során a menedzserek megszerzik azt a gyakorlati coaching tudást,
amellyel képesek lesznek a legtöbbet kihozni minden egyes csapattagból, és a csapatból
együttesen. Az utánkövetés a tanultak gyakorlati elmélyítését szolgálja.

Kinek ajánljuk?
•

Azoknak a menedzsereknek, akik legalább 2 év vezetési tapasztalattal rendelkeznek

•

Vezetői utánpótlásra kiválasztott menedzsereknek

•

Azoknak a csapatvezetőknek, akik fejleszteni kívánják a csapatuk teljesítményét

Tréning eredmények
•

A résztvevők megértik, hogy miben különbözik egy menedzser coach szerepe a mentori vagy
tanácsadói szerepétől.

•

Elsajátítják a coaching készségeket és eszközöket annak érdekében, hogy növeljék a csapatuk
teljesítményét, elérjék a célkitűzéseiket, túllépjenek az elakadásaikon, kiaknázzák a tehetségüket
és kifejezésre jutassák kiválóságukat.

•

Képessé válnak a N.E.W.S.TM Modell napi szintű alkalmazására a munkahelyi coaching helyzetekben.

•

Coaching tervet készítenek a csapatuk tagjai számára.

1. nap:
Coaching
készségek
• A coaching
készségek,
eszközök és
a N.E.W.S.™
Modell
megismerése

2. nap:
Coaching
workshop
• A menedzsert
a csapattagok
északi és
nyugati
helyzeteinek
definiálásában
segítő
eszközök
megismerése
és elsajátítása
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3. nap:
Coaching
workshop

Follow-up
Utánkövetési
Sessions

• A menedzsert
a csapattagok
keleti és déli
helyzeteinek
definiálásában
segítő
eszközök
megismerése
és elsajátítása

szakasz

• 2-3 órás
találkozók 1
hónappal a
workshopot
követően
• A coaching
terv nyomon
követése
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