
MŁODOŚCI – DODAJ IM SAMODYSCYPLINY!

O wyzwaniach, jakie pojawiają się przy okazji realizacji programów
rozwojowych dla młodych pracowników pisze:

Piotr Kociołek, Partner Zarządzający DBM Polska

„Po raz kolejny przekonuję się, że nic tak nie motywuje do nauki, jak
perspektywa uczenia innych. Uczestniczę właśnie w International Faculty
Program w barcelooskiej IESE Business School – studiach dla nauczycieli oraz
trenerów z całego świata prowadzących na co dzieo zajęcia dla menedżerów.
Studia niełatwe, gdyż wymagające czytania codziennie kilku studiów
przypadków i artykułów. Jestem jednak pod wrażeniem solidności
przygotowania się każdego z uczestników, ludzi dorosłych, w większości
z tytułami doktorskimi. Zestawiam tę obserwację z trudnością, na jaką napotykamy jako trenerzy
i coachowie DBM w przypadku programów talentowych, zawłaszcza adresowanych do młodych
specjalistów. Nierzadko zdarza się, że nie znajdują oni czasu na dokładne zapoznanie się z opisem
swoich profili osobowościowych lub solidne zebranie koniecznej informacji zwrotnej od swoich
współpracowników, bez czego późniejsza praca warsztatowa jest mało efektywna. Nie obrażając się
na fakty warto zastanowid się, jak „strukturalnie” pomóc uczestnikom takich programów
w zwiększeniu koniecznej dyscypliny i motywacji, tak by uzyskad spodziewany rezultat edukacyjny.”



MŁODOŚCI – DODAJ IM SAMODYSCYPLINY! WSZYSTKIM ZAŚ INFORMACJI ZWROTNEJ c.d.

Gdy nasi klienci zirytowani pojawiającymi się
trudnościami proszą błagalnie „pozwólcie nam
opanowad tę młodośd”, może warto czasem
spokojnie odpowiedzied: nie opanowad,
ale wykorzystad jej potencjał i uczyd się od niej.
Nie zatrzymamy zmiany społecznej, jaką niesie
ze sobą rozwój technologii, internet i portale
społecznościowe. Uczmy się zatem od nich,
że szybka informacja zwrotna jest niezbędnym
elementem rozwoju, że tak jak w grze
komputerowej, gdzie on-line widzisz swoje wyniki,
tak w swojej pracy zawodowej odpowiedzialnością
szefa jest konsekwentne i na bieżąco informowanie
podwładnego, jak ocenia realizowane przez niego
zadania. Znamy to przecież z codziennego życia, gdy
nasze dzieci na kolejne pytania: „Jak w szkole?”
odpowiadają: „A jak u Ciebie w pracy? Opowiedz
mi, a ja później opowiem Ci, jak w szkole.”

źródło: www.sxc.hu



TEAM COACHING – TEN POCIĄG JUŻ JEDZIE

Istota zespołowego przywództwa wypełniła dyskusję w trakcie spotkania DBM z HR Managerami we Wrocławiu.
Mówiliśmy o modelu „teamowym” oraz o wartości, jaką może wygenerowad zespół, który świadomie bierze
odpowiedzialnośd za swoją pracę. Na podstawie doświadczeo z trzech konkretnych firm pokazywaliśmy, jak pracowad
z zespołem i budowad standard przywództwa. Naszych Klientów zaprosiliśmy zaś, aby podzielili się obserwacjami
i własną perspektywą dotyczącą zmian, jakie widzą po realizacji programów wśród swoich zespołów.

Paweł Lipiński Dyrektor Operacyjny Lincoln Electric Bester:
„Pierwszy efekt to rozwiązanie konkretnych problemów, które zgłosili sami uczestnicy
na początku warsztatów. Były to sprawy, z którymi kierownicy nie mogli sobie poradzid, niektóre
ciągnęły się miesiącami. Mimo początkowych oporów niektórych osób finalnie praca team
coachingowa sprawiła, że rozwiązania w koocu przyszły i wprowadziliśmy je w życie. A dotyczyły
bardzo różnych zagadnieo, np. impasu w relacjach pomiędzy pracownikami a kierownikiem
działu albo zaangażowania pracowników, a właściwie braku tego zaangażowania, w program
sugestii pracowniczych. Od tamtej pory nie chcemy pracowad z warsztatu na warsztat. Już
wszyscy „zaobsorbowali” metodę team coachingu, to już się rozpędziło i ten pociąg już jedzie.”

Joanna Sosnowska Dyrektor Obszaru Rozwoju Zasobów Ludzkich BZ WBK:
„Wdrożyliśmy program team coachingu, aby docenid wybranychmenedżerów. Chcieliśmy z jednej
strony ich wyróżnid, a z drugiej wzmocnid ich umiejętności menedżerskie i przywódcze tak, aby
mogli poprzez swoją pracę i działania jeszcze lepiej pomagad swoim podwładnym w osiąganiu
przez nich celów biznesowych. Są to menedżerowie, którzy odbyli już szereg różnych warsztatów
i szkoleo, są mocno świadomi swoich umiejętności, mają bogate zasoby i na takim etapie
swojego rozwoju potrzebowali przede wszystkim „przepraktykowania” swoich umiejętności.
Oczywiście, oczekiwali pewnej dawki wiedzy, poukładania, usystematyzowania jej, ale przede
wszystkim poeksperymentowania w praktyce i sprawdzenia, czy faktycznie stosowane przez nich
metody działania są skuteczne.”



MEDIA FLASH

RZECZPOSPOLITA •  Wyjaśnialiśmy, dlaczego outplacement powinien zawierad także coaching kariery

TVP INFO • Radziliśmy, dlaczego nie warto podawad miejsca zamieszkania w CV (relacja w 30. minucie programu)

GAZETA WYBORCZA • Zastanawialiśmy się, co zawodowo motywuje pokolenia X i Y

GAZETA WYBORCZA • Podawaliśmy przykłady, że dbanie o wizerunek firmy przy zwalnianiu się opłaca

PULS BIZNESU • Komentowaliśmy wyniki badao rynku outplacement w Polsce

JAK W PEŁNI UFAJĄC POWIEDZIED: SPRAWDZAM

Szefowie HR podkreślają korzyści, jakie przynosi zgoda na elastyczne podejście do zakresu programów rozwojowych
i zmiany w trakcie realizacji. Mając zaufanie do menedżerów wychodzą z założenia, że odpowiedzialni i świadomi
pracownicy wiedzą, nad czym muszą pracowad. Elastycznośd nie oznacza potrzeby kontroli. „Ja im ufam i wiem, że nie
zmarnują zainwestowanych pieniędzy, ale muszę to udowodnid przed zarządem” - mówi jeden z szefów HR
w korporacji. Jak zatem ufać i kontrolować? Rozwiązaniem wydaje się podejście do programów rozwojowych w ten
sam sposób, w jaki traktuje się każdy inny projekt biznesowy. Z uczestnikami można zawrzed kontrakt, z którego
trzeba będzie się rozliczyd. Jeśli wyniki sprzedaży menedżer raportuje mailowo, niech tak samo czyni przy programie
rozwojowym, jeśli z wdrożenia systemu IT rozlicza się co tydzieo, niech robi tak i teraz. Taki program to przecież
przedsięwzięcie typowo biznesowe. Z jednym wyjątkiem: potrzeba tu więcej wrażliwości i wyczucia. Czasem też
dyskrecji, bo menedżerowie pracują przecież na swoich słabych stronach, a to newralgiczna i delikatna materia, którą
w każdym przypadku należy traktowad indywidualnie.

http://www.rp.pl/artykul/5,666946_Co_druga_firma_korzysta_z_outplacementu.html
http://tvp.info/info-dziennik/wideo/07062011-2245/4550250
http://www.rp.pl/artykul/9,548443-Nie-pros-znajomych-o-protekcje.html
http://wyborcza.pl/1,91535,9690489,Wiecej_Y_w_pracy.html
http://www.rp.pl/artykul/9,564994_Jak-skutecznie-walczyc-o-swoje-prawa-w-pracy-.html
http://wyborcza.pl/1,91535,9693351,Zwalniaja_i_pomagaja.html
http://kariera.pb.pl/2434781,73748,zwolnienie-ze-wspomaganiem

