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Team Navigáció
A vezetőknek számos kihíváson, döntésen, a szervezeten belüli és kívüli folyamatos változáson kell
csapataikat átirányítaniuk. Vezetniük, irányítaniuk kell, valamint a beosztottjaikkal csapatként elérni
a szervezeti célokat. A N.E.W.S.TM Team Navigáció az iránytűk összehangolásának folyamata, ami
által a csapattagok képesek lesznek együtt navigálni és csapatként kiváló teljesítményt elérni.
A navigáció nélkülözhetetlen, amikor a teamek elakadnak, amikor a csapattagok közötti összhang
döntő fontosságú, amikor a csapatok különböző kihívásokkal szembesülnek, vagy a csapat éves
stratégiai tervezésének részeként.
A N.E.W.S.TM Team Navigáció Modellje egy holisztikus, strukturált és szisztematikus team-coaching
jellegű folyamat. Hosszú távú megoldásokat kínál, melyek növelik az eredményességet, felszínre
hozzák a csapatban rejlő potenciált és hozzájárulnak a csapat fejlődéséhez. Ebben a támogatott
folyamatban a teljes csapat egy strukturált fejlesztési térképet kap, ami a kölcsönös megállapodások
és a magasabb szintű megértés révén segíti az előrehaladásukat. A program évente megismételhető
és utánkövethető.

Kinek ajánljuk?
Funkcionális egységeknek, projekt és új teameknek, mátrix szervezetek csapatainak a következő
helyzetekben:
•

A csapat létrehozásakor, csapatépítéskor

•

Elakadt, nem megfelelően teljesítő szervezeti egység (team) fejlesztésekor

•

Projekt indításakor

•

Nagy teljesítményű, fókuszált csapat felépítésekor

•

Új vagy meglévő teamek céljainak és munkájának összehangolásakor

•

Multifunkciós team támogatására

Workshop eredmények
•

A csapat közös nyelvének kialakítása, a kommunikáció és a bizalom fejlesztése érdekében.

•

Konszenzuson alapuló stratégia és a csapat optimális jövőképének meghatározása.

•

A folyamat feltárja a kihívásokat és akadályokat, melyek veszélyeztethetik vagy gátolhatják a
jövőkép és a célok elérését.

•

Azonosítja és meghatározza a csapat alapvető sikertényezőit.

•

A kritikus célok azonosítása és taktikai terv felépítése a jövőkép és a célok eléréséhez.

Előkészületek
• Interjú a
résztvevőkkel
• Egyéni igényekre
szabás

Navigációs
alkalom
• 2 napos program
• 4-16 fő
részvételével
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Utánkövetés
• Három 2-3 órás
alkalom a taktikai
terv végrehajtásának biztosítására
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