
Korábbi KompetenciaLaborok Programértékelései alapján 
 
Mennyire felelt meg a program a résztvevők elvárásainak? 

 A résztvevők 83%-ának „teljes mértékben”, 17% -nak „meghaladta” az elvárásait. 
 

Mi miatt? 

 A mentori "megszakítások" nagyon jó gyakorlóterepet és tanulást adtak. 

 Nem számítottam ilyen sok "belső folyamat kihangosításra", önreflexióra nagyon hasznos volt. 

 Olyan tematika és felépítés szerint ment amit vártam, megfelelő volt a csoportméret, jó volt a 
feladatok összetétele. 

 Számos kompetenciában tudtam fejlődni vagy rálátást szerezni a workshopon, a mesteri coach 
működés finomságaira is rálátást kaptam, fejlődtem abban az irányban. 

 Igyekeztem nyitottsággal érkezni, nem támasztani magasabb elvárásokat, mint a folyamatban való 
aktív részvételem, ellenállás nélküli bevonódásom, hatékony tanulásom. 

 Azokon a dolgaimon, kihívásaimon dolgozhattam, amikkel dolgom van :-) 
 
Amiket a leginkább fontosnak tartottak a programon tanultak közül: 

 Gyakorlás, az ügyfél hangjának kihangosítása ("milyen volt neked, hogy hatott rád az, hogy...."), 
másokat hallani, dolgozni és tőlük tanulni. 

 Direkt kommunikáció - a kevesebb: több /intuícióra figyelni/ önreflexió eredményét jól használni/ 
polc használata 

 Folyamatos önreflexió, elakadások gyakorlati kezelése, "függöny mögé nézés" 

 Az elfogadás valós megléte és annak az ügyfél számára hitelesen észlelhető megjelenítése. Ülés 
közben a saját belső folyamataim, érzéseim azonosítása, ezekre válasz magam és/vagy az ügyfél 
felé. MÉLYÍTÉS: főleg a Mit? felől a Ki? felé szintemelkedés, illetve a többi 4 szintugrás MCC felé. 

 A vakfoltommal való munka, félelmeim csökkenése, bátorság és konfrontáció lehetőségeinek 
meglátása. 

 Bátorság - ha odarakom magam, fejlődhetek, míg ha azon kattogok, hogy miként ne mutassam meg 
magam / engedjem ezt a másoknak, addig nem én fejlődöm. Az intuíció és a szakmai tapasztalat 
elég alapot ad, h továbbfejlődjek, a többi csak egy üvegplafon. 

 
Résztvevők véleménye a trénerek felkészültségéről: 
 
Barnóczki Annamária 

 

Hollósi Domonkos 

 
 

A Kompetencialabor különösen hatékonynak tartott részei: 

 "ideális coach" gyakorlat / cincálás: mit miért mondott, mit okozott...  

 akvárium, mentorral való közös munka 

 A triád coachingban való munkát, a leállításokkal és kinagyításokkal, a mentorálással 

 Az akvárium-gyakorlatot szintén a leállításokkal és kinagyításokkal 

 saját coaching mentoringgal, Domi vizualizációs gyakorlata :) 
 
KompetenciaLabort másoknak való ajánlásáról: 

 A visszajelzést adók 100%-a ajánlja a képzést másoknak. 


