Developing Your Direct Reports - e-Learning
(Dezvoltarea subordonatilor directi)
Componente: Prezentare PowerPoint
Durata: Aprox. 55 min
Developing Your Direct Reports este un curs in care participantii invata despre Coachingul
de Dezvoltare.
Care este diferenta dintre managementul performantei si coaching-ul de dezvoltare?
Managementul performantei este centrat pe eliminarea slabiciunilor din trecut si prezent, in timp
ce coaching-ul de dezvoltare, are in vedere si ia in considerare atuu-rile angajatilor ca baza pentru
performantele viitoare si pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung. O alta diferenta
majora este aceea ca este nevoie de implicarea sistematica a managerului.
Obiective:
 Recunoasterea diferentelor dintre managementul performantei si coaching-ul de dezvoltare
 Implementarea unei abordari bazate pe punctele forte pentru dezvoltare
 Oferirea de instrumente angajatilor pentru evaluarea propriilor puncte forte si a nevoilor de
dezvoltare
 Desfasurarea unei discutii pozitive cu privire la dezvoltare
 Identificarea mai multor directii de dezvoltare
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Crearea unui plan eficient de dezvoltare individuala

Disponibil in varianta de program de training e-Learning pentru studiu individual dar si in
varianta de program de training in sala, cursul Developing Your Direct Reports face parte din
COLECTIA DE TRAININGURI REPRODUCTIBILE si din BIBLIOTECA DE E-LEARNING,
resurse de training ce pot fi descarcate, customizate si reproduse. Fiind de usor de editat, fisierele
sunt in Microsoft Word si PowerPoint, aceste solutii de training sunt accesibile, se achizitioneaza o
sigura data si pot fi reproduse de cate ori va este necesar.
Continutul programului:
 Intelegerea procesului de dezvoltare
 Constientizare si evaluare
 Dirijarea unei discutii despre dezvoltare
 Directii ale dezvoltarii
 Crearea unui plan individual de dezvoltare
Inclus:
 Teste
 Studiu de caz
Prinde cea mai buna oferta cumparand acest produs ca parte din ULTIMATE
COLLECTION. Economiseste astfel pentru toate trainingurile de care ai nevoie din categoria softskills.
Cuvinte cheie: e-Learning, training, dezvoltare, management, performanta
Training, assessment, simulari, jocuri din aceeasi categorie: Get Fit fot Coaching –
facilitator set, Get Fit for Coaching Game – complete kit, Mentoring in the Moment – facilitator
set, What’s My Coaching Style? – deluxe facilitator set
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