Momentor
PRZEGLĄD
Momentor umożliwia wykorzystanie technologii w celu tworzenia bardziej efektywnych
programów rozwojowych. Pozwala zarządzać, śledzić i oceniać postępy w projektach rozwoju
kompetencji. Ponadto Momentor zapewnia uczestnikom możliwość korzystania
z unikalnego procesu ustalania i ewaluacji celów, wspierając pozytywne zmiany zachowań
oraz transfer wiedzy na każdym etapie udziału w programie.
CO MOMENTOR MOŻE DLA CIEBIE ZROBIĆ?
● Sprawi, że Twoje programy rozwojowe staną się bardziej efektywne, dzięki znacznej
redukcji czasu oraz kosztów obsługi administracyjnej,
● Zapewni jednolite i efektywne podejście do planowania rozwoju osobistego,
● Ułatwi transfer wiedzy oraz udaną zmianę zachowania w ramach Twoich programów
rozwoju,
● Umożliwi śledzenie postępów w Twoim programie rozwoju,
● Zaprezentuje ROI (rentowność inwestycji) Twoich programów rozwoju.
Momentor umożliwia indywidualne dopasowanie portalu do Twojego programu poprzez
wybór odpowiednich modułów z menu. W zależności od potrzeb, można zastosować jeden,
kilka, bądź wszystkie moduły, a także ich odpowiednią kombinację.

MOMENTOR OBEJMUJE
● Ustalanie celów uczestnika, monitorowanie ich realizacji, udostępnianie ich wybranym
osobom oraz przypominanie o realizacji przygotowanego planu działań,
● Plany Działań pozwalające utrwalić nowe zachowania,
● Gromadzenie i raportowanie informacji zwrotnych na temat realizacji celów uczestnika,
● Bogatą Bibliotekę Zasobów wspierających rozwój wybranych kompetencji,
● System rezerwacji dla uczestników, pozwalający im oszczędzać czas i zasoby,
● Możliwość wprowadzania uczestnika,
● Pobieranie oraz przechowywanie dokumentów i raportów,
● Możliwość monitorowania przez coachów aktywności uczestnika, pozwalającą na
bieżąco oceniać jego postępy,
● Realizację mini ocen 360 dotyczących postępów w obszarze, nad którym dana osoba
pracuje,
● Kalkulator ROI pozwalający ocenić prawdziwą wartość Twoich programów.

MODUŁY MOMENTORA OBEJMUJĄ

Określenie Obszarów Rozwoju
Wykorzystując proces oparty o najlepsze
praktyki, Momentor pomaga
pracownikom wybrać kilka kluczowych
kompetencji, na których powinni
się skoncentrować.

Dostęp do Propozycji Celów
W celu wsparcia wybranych kompetencji
Momentor proponuje 4-6 celów
dotyczących zmian zachowania.
Pracownicy mogą wybrać cele spośród
podanych propozycji lub napisać własne.

Biblioteka Zasobów
Ponad 4500+ materiałów
uporządkowanych wg kompetencji,
przedstawiających to, co pracownicy
mogą zrobić, obejrzeć lub przeczytać,
aby osiągnąć swoje cele.

Monitorowanie Postępów w Rozwoju
Zarówno sami uczestnicy jak i ich
coachowie mogą na bieżąco śledzić
ilościowe i jakościowe postępy osiągane
w trakcie realizacji drogi rozwoju.

Rezerwacja Sesji
Umożliwia koordynatorom programu
wyznaczenie przedziałów czasowych
zarezerwowanych dla coachów bądź na
warsztaty. Uczestnicy widzą dostępność
i mogą rezerwować wybrany rodzaj sesji.

