
Masterclase - Coaching Aplicat cu Supervizare 
 

Curs certificat de coaching aplicat 
 
  
Program complet de coaching aplicat cu supervizare a grupului si de mentorat create 

in mod implicit 
pentru profesionistii din zonele  coaching-ului executiv, 

al coaching-ului de echipa si 
totodata pentru cei implicati in procesul de coaching individual 

si 
lideri de echipa/manageri. 

 
 
 
Masterclasele de Coaching Aplicat cu Supervizare, desfasurate exclusiv prin Noble Manhattan 
Coaching, sub indrumarea fondatorului sau Gerard O’Donovan, asigura supervizarea grupului de 
practicand coaching-ul  intr-un mediu care incurajeaza colaborare si sprijina invatarea 
  

 
  
Ce vei invata? 
  
Masterclasele de Coaching cu Supervizare dezvolta abilitatile de coaching in trei mari 
directii: 
  

• Cresterea intelegerii si a competentelor  in coaching-ul individual (unu la unu) 
• Competentele de baza in coaching-ul executive ce stau la baza profesionalismului, 

creativitatii si satisfactiei 
• Intelegerea aprofundata a nevoilor care odata satisfacute conduc la cresterea 

productivitatii in vanzari, marketing, inovatie, crearea de strategii de success si 
dezvoltarea unui “simt mai rafinat in afaceri” prin networking si colaborare. 
 

Masterclasele de Coaching Aplicat cu Supervizare sunt potrivite unor tuturor categoriilor de 
specialisti in coaching, manageri cat si non managerilor care sunt interesati de insusireaa unor 
abilitati practice de coaching sub atenta spervizare a facilitatorului. 
  
 Cum se desfasoara o sesiune de Masterclass: 

• Se vor lucra subiecte reale, potrivite coaching-ului executiv, de echipa sau individual 
• Se vor face recomandari participantilor care sa ii ajute in situatii viitoare 
• In sistemul coach-client, avand rolul de coach iti vei ghida clientul sa exploreze pe 

moment situatii posibile, care sa ii permita sa se clarifice si sa identifice solutii 
• Vei fi membru integral al echipei iar participarea ta va asigura evolutia intregului sistem, 

si a ta cu el. 
 

La finalul acestui curs vei putea sa: 



• sa aplici unelte de coaching astfel incat sa iti vei creste eficienta printr-o abordarea de 
coaching 

• sa utilizezi teoria cat si sa reflectezi si sa explorezi corespunzator domeniul coaching-ului 
in practica 

• sa reflectezi in mod analitic asupra dezvoltarii propriilor nevoi de dezvoltare si sa actionezi 
in mod corespunzator pentru a te adresa acestor nevoi, adresand in acelasi timp propriile 
puncte forte 

• sa sintetizezi cunostintele acumulate impreuna cu abilitatile tale pentru a-ti dezvolta 
propriul stil de coaching. 
 

 
 

 
 

Aveti in fata un proces de invatare incitant, in care veti experimenta, veti primi feedback, training 
si mentoring, toate in acceasi zi, intr-o combinatie cuprinzatoare de elemente informative si 
practice. Cursul este gandit a fi bazat pe  auto-invatare, in cadrul unei experiente de invatare in 
echipa, facilitate de lideri de grup experimentati. Astfel asiguram beneficiul experimentarii unor 
scenarii de viata reale adresate nevoilor tale de invatare 
 

 

  

 
Fiecare sesiune lunara este formata din doua parti a cate ~ 3 ore fiecare,  

prima parte vineri seara (17 - 21) si cea de-a doua parte a doua zi sambata (11-14.30) 
 

Program 2020: 
 

17 si 18 iulie 
21 si 22 august 

25 si 26 septembrie 
16 si 17 octombrie 
20 si 21 noiembrie 
18 si 19 decembrie 

 
Intalnirile au loc exclusiv online si se deruleaza in limba Engleza! 

 
Se poate participa la o sesiune, doua sau 6 …  

La completarea a 10 sesiuni participantii primesc un  
 

Certificat in Coaching Aplicat! 
 
 



Facilitatori Masterclase 
 
 

 
 
 

Cherry Mullins este un Master Coach acreditat (AMC), cu peste 12.000 de ore de experiență 
în coaching, care lucrează atât cu persoane private, cât și cu clienți corporativi, care acoperă 
numeroase industrii. De asemenea, este formator, cu peste 25 de ani de experiență în 
proiectarea și furnizarea de programe de formare internațională pentru o varietate de organizații. 
  
Cherry a lucrat cu Noble Manhattan Coaching Ltd încă de la înființare și este trainer, evaluator, 
mentor, facilitator, prezentator webinarii, Director al echipei de Calitate și Conformitate și 
recent a fost numit Director de Planificare și Dezvoltare. 
  
Desi coaching-ul este pasiunea ei, Cherry antrenează și îi mentorează pe manageri în modul în 
care își pot îmbunătăți abilitățile de coaching și management. Acest lucru a inclus managerii de 
coaching, îndrumare și instruire în Poliția Metropolitană din Scotland Yard și dezvoltarea și 
desfășurarea primului program de coaching și mentorat pentru Serviciul închisorilor HM și 
derularea programelor Women In Leadership pentru companiile de utilități africane. De 
asemenea, îi place să faciliteze ateliere de tranziție în carieră pentru MOD. 
  
Mentor cu experiență și formator de mentori, Cherry lucrează la nivel internațional cu persoane 
și organizații ajutând oamenii să-și perfecționeze abilitățile de mentorat. 
  
Înainte de a-și stabili practica de Coaching, Mentoring și Training, cariera lui Cherry pe parcursul 
a douăzeci de ani, a cuprins zece ani la nivel de consiliu, în calitate de director general al filialei 
britanice a unei organizații americane. 
 
 
Di Mclanachan este NLP Master Coach si Director in cadrul Noble Manhattan și, în această 
calitate, antrenează, supraveghează și îndrumă coachii, precum și oferă cursuri de instruire in 
cadrul trainingurilor rezidentiale. Un devotat al dezvoltării personale, Di este adepta a principiului 



învățării pe tot parcursul vieții și este pasionata de a-i ajuta pe ceilalți să-și realizeze întregul 
potențial, în special prin depășirea auto-sabotajului. 
  
Di este autoarea „NLP pentru excelență în afaceri” ce a propulsat-o ca  cel mai bine vândut autor. 
A fost antrenor de viață pentru Sunday Times, a fost intervievat pe BBC și Meridian Television și 
a fost pionier în coaching live, telefonic la BBC Radio. De asemenea, a dezvoltat și livrează cursul 
Noble Manhattan „Elegant Coaching Skills” și „Certificate in Workplace Coaching”. 
 
Di este un formator corporativ consacrat și antrenor principal, cu o experiență de peste 10.000 
de ore în organizații la fel de diverse precum Serviciul Național de Sănătate, Goldman Sachs și 
Jumeirah Hotel Group din Dubai. Ea a ajutat la dezvoltarea și livrează în prezent programul 
corporativ de formare a coachilor Noble Manhattan, „Certificat în Coaching la locul de muncă”, 
derulat la Istanbul. 
  
Abilitățile de coaching ale lui Di și abilitățile deosebite în calitate de vorbitor public au rezultat in 
prezențe periodice la BBC și la posturile de radio comerciale și a fost intervievată și la televiziunile 
BBC și Meridian. 
Di a colaborat cu CEO, manageri, directori, manageri și personal la toate nivelurile într-o mare 
varietate de organizații, atât în Marea Britanie, cât și în străinătate, inclusiv: Fortnum & Mason, 
Henderson Investors, Goldman Sachs, Egg, BNP Paribas, Multiplex Construction Ltd, BMW 
Finance, IBM UK Ltd, the Home Office, Serviciul Național de Sănătate, Ministerul Apărării și Doc 
Martens. 
 
 
Oana Tue, este unul dintre co-facilitatori al masterclaselor, având 15 ani de experiență în 
resurse umane în diferite companii, de la productie, la servicii și companii bancare, naționale și 
internaționale, Oana și-a găsit dragostea mai întâi în formare și apoi în coaching.  
Chiar dacă se afla într-un post de conducere sau într-o poziție de coordonare, drumurile au dus-
o cattre a indruma in nenumarate ocazii oamenii in cariera, așa a inceput sa puna accent pe 
dezvoltarea sa urmand o serie de programe de învățare și dezvoltare. A început mai întâi cu 
consigliere in cariera, apoi traning, îndrumare și in cele din urma coaching. 
  
Este un coach acreditat internațional, recunoscut de Federația Internațională de Coaching (ICF) 
ca Asociat Asociat Coach (ACC).  
 
 
Rallie Christova, cel de-al doilea co-facilitator, este Master Coach acreditat IAPC&M; 
Antrenor, mentor și evaluator autorizat certificat Noble Manhattan, Expert în inteligență 
emoțională ISEI (International Society for Emotional Intelligence) New York, director general al 
Coaching Association Bulgaria. Cofounder și Managing Partner al Up Skills Ltd. - companie 
pentru furnizarea de training-uri corporative și coaching 
Este licențiată în economie și masterat în psihologie organizațională și socială cu experiență de 
management pe termen lung în managementul navelor, master coach acreditat cu Autoritatea 
Internațională pentru Coaching și Mentorat Profesional (IACP & M), corporatist și mentor-coach 
și evaluator la Noble Manhattan Coaching Ltd. si Senior Executive. În calitate de director executiv 
al Asociației de Coaching Bulgaria Rallie are oportunitatea de a participa la reglementarea 
industriei de coaching din Bulgaria și de a-și perfecționa permanent cunoștințele și experiența. 
Rallie face parte din echipa de experți Noble Manhattan din 2012. Ea a asistat la traducerea, 
adaptarea și implementarea programului Noble Manhattan în Bulgaria și, de atunci, face parte 



din familia Noble Manhattan în continua creștere, în calitate de îndrumător, trainer, evaluator, 
furnizor webinar și facilitator. 
Experiența ei este reprezentarea corporativă, de echipă și de personal, îndrumare și 
supraveghere, cursuri de formare a abilităților soft, construirea și susținerea unei culturi 
corporative bazate pe valoare, abilități de coaching și leadership, conduce grupuri Mastermind 
și cursuri de master pentru luarea eficientă a deciziilor și rezolvarea problemelor. 
 
Schimbarea este accentul principal și o pasiune pentru Rallie. Clienții săi sunt companii din 
sectorul producției (industria grea și ușoară), servicii, logistică și transport, Tehnologia informației 
și sectorul educațional. 
Iubeste ceea ce face si imi pune inima in proiectele in care este angajata. Misiunea ei este de a 
inspira oamenii sa-si gaseasca pasiunea si sa-si traiasca visurile! 
 

 
 

Iata ce spun participantii la sesiunile de Coaching Aplicat cu supervizare- Masterclass: 
 
“Am descoperit Masterclass-ul extrem de valoros pentru mine din mai multe motive: 
- Întâlnirile online sunt foarte potrivite pentru mine, iar alegerea platformelor online folosite a fost 
perfectă 
- Diversitatea participanților, de la studenți sau antrenori începători, până la antrenori și mentori 
foarte experimentați, face ca procesul de învățare să fie complet 
- Faptul că antrenorii cu experiență sunt deschiși pentru a deveni clienți / antrenori, iar feedback-
ul lor oferă perspective excelente 
- Atitudinea fara judecată și încurajatoare pe care o are toată lumea oferă un spațiu sigur pentru 
experimentare 
- Învățarea accelerată care vine cu practica reală cu atât de multe oportunitati de a primi 
feedback (și îmi place că feedback-ul vine și în scris nu doar verbal) 
- Provocarea zilei discutata cu grupul deschide mai multe perspective și duce la multe puncte 
de învățare 
Experiența merită cu siguranță! Idee grozavă și treabă bună punându-l în practică!” 
(M.O.) 
  
“Componenta practica este foarte atragatoare si utila. Poti invata mult mai repede practicand si 
asumandu-mi mai multe roluri (coach, client, observator). Prin practica si exercitiile prevazute in 
structura sesiunilor, pot stapani mult mai bine procesul de coaching.” (A.P) 
 
“Exercitiile practice, modalitatea si diversitatea feedback-urilor primite, experienta si suportul 
facilitatorilor, fac din acest curs unul indispensabil pentru cei ce sunt deja coachi sau coachi in 
formare” (V.P.) 
   
 
 

Acreditarile noastre: 
 



 
 

 
Costuri: 
 
Pachetul complet de 10 sesiuni - 2000 euro 
 
Puteți rezerva, de asemenea, ședințele după cum urmează: 
1 sesiune = 270 euro / sesiune 
3 sesiuni = 250 euro / sesiune 
6 sesiuni = 220 euro / sesiune 
 
* Dacă este aplicabil, se va adăuga TVA! 
 
La finalizarea a 10 sesiuni, participantul primeste un Certificat în Coaching Aplicat recunoscut 
de IAPC&M si ILM. 
 
Locuri limitate disponibile! 
Doar 20 de locuri disponibile pe sesiune. 
Odată ce locurile sunt completate, o listă de așteptare va fi deschisă și un nou grup va fi deschis 
imediat ce va fi oportun pentru dinamica și experiența de învățare a grupului. 


