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   Legutóbbi, 2012 márciusában a Coaching Hat&aacute;rok N&eacute;lk&uuml;l
programsorozat keretében tett látogatása után most ismét Budapesten járt 
Gerard O&rsquo;Donovan
. A világszerte ismert és elismert coach, motivációs előadó az 
International Institute of Coaching
nevű szakmai szervezet elnöke, és nem utolsó sorban Európa legrégebbi coach-képző
intézményének, a 
Noble Manhattan
-nek alapítója és vezetője.  Gerard O’ Donovan-nel a Noble Manhattan magyarországi terveiről
beszélgettünk.

      

   Az interjúban való közreműködésért, közvetítésért köszönettel tartozunk Ábri Juditnak, a
Coaching Határok Nélkül programsorozat főszervezőjének.

  

   MC: Felreppentek a hírek, hogy a Noble Manhattan belép a magyar piacra. Mi motiválja
Önöket ebben, és hogyan látják a régiós piacot?

  

   GD: Igen, a Noble Manhattan valóban izgatottan várja a magyar coaching piacon való
indulást. Európa e régiójában széles tapasztalatokkal rendelkezünk már, hiszen közel három
éve tartunk  coach-képzéseket Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában. Így most
magabiztosan tesszük meg ezt a lépést. Úgy gondoljuk, hogy a magyar piac és a gazdaság,
valamint a magyar vállalatok tökéletesen készek a coaching befogadására, és nagyon nyitottan
és lelkesen állnak a coaching-folyamatokhoz, mégpedig a jól dokumentált előnyök érdekében.

  

   MC: Ön miben tartja egyedülállónak a Noble Manhattan-t? Mi a titka a sikerének?

  

   GD: Ha nagyon röviden kell összefoglalnom, akkor a sikerünk titka egyszerűen annyi, hogy
&quot;nagyon gondosak vagyunk.&quot; Törődünk a diákjainkkal, a coachainkkal, az
oktatóinkkal, és a népes Noble Manhattan-családdal. Emiatt aztán őszintén hiszünk abban,
hogy a világ minden más coach-képző cégénél magasabb szintű támogatási rendszert tudunk
kínálni.
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http://www.coachinghataroknelkul.hu/klubtagoknak/galeria/gerard-odonovan-life-coaching-szinesen-es-sok-mas.html
http://www.gerardodonovan.com/
http://internationalinstituteofcoaching.org/gerard_o_donovan.php
http://www.noble-manhattan.com/
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   MC: Miben különböznek az Önök által kínált képzések a mai magyar képzési piacon
meglévőktől?

  

   GD: Nos,  először is a széles a kínálatunk az, ami megkülönböztet minket, hiszen jelenleg 18
teljesen különböző coach-képzési programunk működik, míg más képzési szervezetek
legfeljebb egy vagy két programmal rendelkeznek. De nem csak ezt hozzuk Magyarországra,
hanem az Egyesült Államokon kívül legrégebben alapított coach-képző cég óriási tapasztalatát
is. Mindez a hihetetlen online rendszerünkkel és forrásainkkal kiegészülve valóban
egyedülállóvá tesz minket.

  

   MC: Elsősorban kiket céloznak meg a képzéseikkel, kikre számítanak?

  

   GD: Bár természetesen nagyon örülünk minden olyan motivált embernek, aki nemzetközileg
akkreditált coach szeretne lenni, kezdetben nagyobb piaci lehetőséget látunk a szervezeten
belüli, motivált menedzserekben, akik fejleszteni szeretnék készségeiket, profivá és hatékonnyá
akarnak válni. Coach képzésünk támogatni fogja őket, hogy elérjék mindezt, sőt még sokkal
többet is…

  

   MC: S végül engedjen meg egy személyes kérdést: nagyon érdekelne minket, hogy mi
az Ön személyes coaching-hitvallása, ha van ilyen?

  

   GD: Az a meggyőződésem, hogy mi mint emberi lények sokkal erősebbek vagyunk, mint
ahogy valaha is képzelnénk. A coaching az egyik leghatékonyabb eszköz, amely képes
elvezetni önmagunk mélyéhez, hogy megtaláljuk a valóságot, az igazságot, és a bennünk rejlő
igazi válaszokat. Segít közelebb kerülni saját, valódi önmagunkhoz, amelyet néha elfed
bonyolult és rohanó világunk.

  

   MC: Köszönjük szépen, hogy megosztotta mindezt velünk és olvasóinkkal.
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