
O líder coach
Utilizar as ferramentas do coaching nas suas práticas de liderança
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Este curso desenvolve, nos líderes e gestores, as competências de coaching, fundamentais para o envolvimento, a
motivação e o compromisso das pessoas e das equipas.

Objetivos

Uma formação que lhe permitirá:

Compreender o que define o coaching no âmbito do desenvolvimento organizacional;
Desenvolver as suas responsabilidades de líder através da sua ação como Líder Coach;
Situar as competências básicas para ser um Líder Coach;
Conhecer e saber aplicar as etapas fundamentais de um processo de coaching enquanto líder;
Realizar um plano de desenvolvimento com os colaboradores.

Destinatários

Dirigentes e quadros que pretendam desenvolver o seu papel de líderes integrando as competências de coaching
para promover um maior envolvimento e progresso dos colaboradores e equipas.

Percurso de aprendizagem

O contexto do coaching no exercício da liderança

O que é o coaching.
O coaching e o seu impacto no contexto organizacional.

Fazer evoluir o seu papel de líder – incorporar o líder coach

A relação entre liderança e coaching.
Incorporar o papel de líder coach no exercício da sua liderança.
Promover o autodesenvolvimento, para desenvolver os outros: as qualidades de um coach.
Como conseguir uma equipa de “elevado rendimento”.
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“Se queres uma equipa campeã, pensa como um campeão”: da auto motivação ao pensamento positivo.

Utilizar as principais ferramentas e técnicas de coaching no exercício da sua liderança

Ser capaz de escutar, para ser capaz de falar.
Saber perguntar: as chamadas “perguntas poderosas”
Estabelecer o rapport e a empatia.
Saber dar feedback construtivo.
Transformar problemas em desafios.

As “conversas” de coaching enquanto líder coach

As etapas do processo de coaching dos seus colaboradores .
Como desenvolver ao máximo as capacidades próprias e as dos outros.
Realizar um plano de coaching com os seus colaboradores.
Estabelecer metas pessoais de progresso. Envolver e comprometer.
Aplicações práticas.

Métodos pedagógicos

O curso desenrola-se de acordo com uma metodologia essencialmente prática, onde os participantes treinarão as
competências da atuação de um líder coach através de estudos de caso e dos exemplos das suas próprias
equipas.

Pontos fortes

Praticar um método sistemático para estimular e facilitar o desenvolvimento das pessoas.
Melhorar a comunicação entre chefias e colaboradores.
Melhorar a motivação e o envolvimento dos colaboradores.


