EFROS Monika Goc
coaching i szkolenia

Oferta szkolenia „Menedżer jako coach.
Model OSKAR”
Celem głównym warsztatu jest zwiększenie efektywności
działań menedżerskich w obszarach komunikacji, wpływu
i motywowania pracowników, poprzez zastosowanie modelu
coachingowego.
Uczestnicy poznają i ćwiczą użycie technik i narzędzi
coachingowych, poszerzających kompetencje menedżerskie
w obszarze motywowania pracowników.
Jednocześnie doskonalone są umiejętności interpersonalne,
w szczególności w obszarach budowania relacji, skutecznej
komunikacji, sztuki zadawania pytań, udzielania i przyjmowania
informacji zwrotnej.
Zaproponowane w warsztatach metody i narzędzia wspierają
świadomy rozwój managera oraz dają mu umiejętności
stymulowania wzrostu zaangażowania oraz odpowiedzialności
podległych pracowników.

Czas szkolenia: 8 godzin
Szczegółowy program szkolenia dostosowany do profilu
zawodowego uczestników i organizacji.

Opcja PREMIUM:
Każdy uczestnik może otrzymać możliwość odbycia dwóch
indywidualnych sesji coachingowych, nakierowanych na pracę
z celami zawodowymi, związanymi z rozwojem umiejętności
menedżerskich. Asysta profesjonalnego coacha stanowi
dodatkową pomoc w skutecznym wdrażaniu wiedzy
i umiejętności nabytych w ramach szkolenia.
Cena brutto za 60 minutową sesję – 50,00 zł
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