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Personal Leadership
A mai felgyorsult világban számos útkereszteződésben kell megtalálnunk a helyes irányt saját magunk
és a szervezetünk számára. A vezetőknek rendszeresen olyan stratégiai navigációs eszközöket kell
alkalmazniuk, amelyek a könnyű használhatóság érdekében jól strukturáltak és a tapasztalatok alapján
kiemelkedően eredményesnek bizonyultak. Ezek az eszközök olyan szervezetekben alkalmazhatók
a leginkább, amelyek kitartóan keresik az utat menedzsereik és vezetőik hatékony fejlesztésére.
A N.E.W.S.TM Personal Leadership a coachingnak egy innovatív és alapvető jelentőségű
folyamata. Lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy mind személyes fejlődésükben, mind
pedig karrierjükben a megfelelő irányba navigáljanak, növeljék a motivációjukat, túllépjenek az
akadályokon, és hogy olyan terveket készítsenek és hajtsanak végre, amelyekkel kiváló eredményeket
érhetnek el. Ily módon ez a kurzus belépője, megalapozója a további N.E.W.S.TM programoknak.

Kinek ajánljuk?
Olyan kollégák számára a szervezetben, akik magas potenciállal rendelkeznek, így eredményességük
fontos. Javasolt a belépés és beilleszkedés, az áthelyezés és egyéb váltások, valamint más útelágazások
időszakában is. Valamint mindazoknak, akik karrierjüket egy jól strukturált folyamat mentén kívánják
megtervezni.

Workshop eredmények
•

Az egyénhez illeszkedő jövőkép megalkotása, valamint egy gyakorlati modell felépítése a jövőkép
realizálásához.

•

Az egyéni akadályok beazonosítása, továbbá azon eszközöknek a feltárása, amelyek alkalmazásával
ezek az akadályok legyőzhetők.

•

Az értékek és motiváció tisztázása, összehangolása, az integritás megteremtése.

•

Akcióterv kidolgozása a jövőkép és a célkitűzések megvalósításáért.

Előkészületek

N.E.W.S.TM Personal Leadership

Online szervezeti kérdőív kitöltése

2 nap tematikus csoportcoaching

–

egyén

A modell strukturált, átlátható, gyakorlatias és

értékeléséhez az iránytű 3 szintjén –

könnyen alkalmazható – egy világos út kijelölése

egyéni, interperszonális és szervezeti

a kívánt jövőkép eléréséhez (Észak), mely út

szinten.

kapcsolódik a személyes értékekhez (Kelet),

hatékony

eszköz

az

Az eredményekhez mérten a részt-

valamint azokhoz a gátakhoz és paradigmákhoz

vevőknek lehetősége lesz a N.E.W.S.

(Dél), amelyek a célok és az eredmények elérését

TM

Modell eszközeit személyre szabottan

(Nyugat) megakadályozhatják.

használni.

Ez

az

alapuló,

egyedülálló,
interaktív

személyes

bevonódáson

csoport-coaching

élmény

egyéni munkán, kiscsoportos gyakorlatokon,
feladatokon és demókon keresztül valósul meg.
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