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Zdobd zaufanie
jako trener
W jaki sposób sprawiasz, e inni Ci suchaj?

KIEDY

CZOWIEK DO WIADCZA ZASZCZYTU
odbierania nagrody przyznanej mu przez spoeczno lub wspópracowników, wygasza wówczas przemówienie, w którym wyraa wiele podzikowa dla tych, którzy go wspierali, szkolili i inspirowali do osignicia doskonaych wyników.

Spójrzmy na przypadek Helen Hunt, która w przemówieniu po otrzymaniu Oskara za rol w filmie „Lepiej by nie moe”, jako pierwszej
osobie podzikowaa Larry’emu Mossowi — trenerowi aktorstwa,
u którego kady pracujcy aktor chciaby si szkoli . Helen Hunt —
wielokrotna laureatka nagród Emmy, wystpujca przed kamerami od
dziewitego roku ycia, nie obawiaa si przyzna przed swoimi kolegami, e nie osignaby wszystkich swoich sukcesów bez pomocy Mossa.
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W wywiadzie dla „Los Angeles Magazine” Moss powiedzia:
Jedn z rzeczy, która ekscytuje mnie w coachingu jest to, e
jestem cakowicie zafascynowany kad osob, z któr pracuj.
Dla mnie oni wszyscy s wyjtkowi. Zabieram si za szkolenie
ludzi i ucz ich doceniania swojej wartoci.

Istotnie w Hollywood Moss jest znany ze swoich zdolnoci do odkrywania szczególnych umiejtnoci aktorów i pokazywania im, jak je wykorzysta .
Wystpy zwieczone nagrodami nie zdarzaj si spontanicznie. Wyszlifowanie umiejtnoci i udoskonalenie czyjej techniki zajmuje lata cikiej pracy. Wikszo z nas bardzo by skorzystaa, posiadajc takiego
trenera jak Larry Moss, kogo, kto widzi ukryte w nas talenty i potrafi
je wydoby — rónego rodzaju umiejtnoci i zdolnoci. Jednostki
wierz, e ich wystpy staj si doskonalsze, kiedy kto angauje si
w pomaganie im, aby byli lepsi.
Zauwamy, e coaching nie jest tytuem lub stanowiskiem, ale
dziaaniem. To proces, przez który pomaga si innej osobie wykorzysta jej potencja. Wymaga to od trenera waciwej oceny
sytuacji, kiedy powinien interweniowa, a kiedy trzyma si na
uboczu.
Coaching jest potrzebny, gdy czonek jakiej grupy:
1. Nie jest pewien, jak ciek kariery powinien wybra .
2. Prosi o rad, pomoc, opini zwrotn lub wsparcie.
3. Podejmuje si nowego zadania lub odpowiedzialnoci.
4. Wydaje si by sfrustrowany i zakopotany.
5. Jest niezdecydowany lub niezdolny do podjcia jakichkolwiek dziaa.
6. Osiga nierówne wyniki.
7. Wykazuje ch udoskonalenia swoich umiejtnoci.
8. Osiga wyniki poniej ustalonych standardów.
9. Ma negatywny stosunek do wszystkiego, co utrudnia zarówno jego
prac, jak i prac innych.
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Konsultant ds. strategii Cliff Farrah zauway:
Z mojego dowiadczenia mog powiedzie, e najlepszym
dziaaniem, jakie moe podj nowy meneder grupy, jest ustalenie pewnej normy dla wszystkich jej czonków, gdzie standardem
i nienegocjowaln czci ycia jest regularny coaching „jeden na
jednego”. Zauwayem, e regularne, zaplanowane spotkania
i moliwo dostarczenia coachingu jest oczekiwana i mile widziana
wród pracowników, w przeciwiestwie do takich momentów,
gdzie coaching jest wywoany jakim wydarzeniem. Osobicie mam
regularne, zaplanowane, pógodzinne spotkania z kadym czonkiem mojej grupy, za które jestem bezporednio odpowiedzialny.
W zalenoci od grupy takie spotkania mog odbywa si co
tydzie, co miesic lub co kwarta. Jednak jakiekolwiek regularne
i zaplanowane spotkania, które odbywaj si rzadziej ni co kwarta, trac swoj efektywno.

Zanim jednak zaczniemy odkrywa i rozwija talenty naszych pracowników, musimy oceni , czy mamy na pewno prawo, aby to robi .
Daniel J. Fensin, partner zarzdzajcy ksigowymi i konsultantami
w Blackman Kallick Bartelstein, tak wypowiedzia si na ten temat:
Staraem si, aby stao si moim zwyczajem nieprzypisywanie
sobie czyich zasug. Gdy moi partnerzy przyjd do mnie po wsparcie, pomog im, jak tylko bd móg, w kadej kwestii, jakkolwiek
bd te potrzebowali pochway lub bod ców do podjcia dziaania. Przychodz do ciebie po to, czego potrzebuj, a twoim
zadaniem jest im to da.
Jeeli odnios sukces, jest to ich sukces. Nie stawaj na drodze
ich sukcesu. Nawet jeeli cakowicie przyczynie si do niego,
to jest ich sukces. Potrzebuj go, poniewa daje im on pewno
siebie w drodze do osigania innych sukcesów. Jeeli bdziesz im
to utrudnia, nie bd ci ufa.

Przygotowanie (czyli planowanie tego, co zamierza si powiedzie
i w jaki sposób chce si komu pomóc) jest wan czci kadego
efektywnego procesu szkoleniowego. Zdarza si te, e wiele okazji
do coachingu moe pojawi si spontanicznie, wymaga szybkiego
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dziaania, aby pomóc w jakiej sytuacji lub zapobiec narastaniu problemu. Niezalenie od tego, czy ma si na przygotowanie pi minut
czy pi godzin, to zazwyczaj konstruktywne jest rozwaenie celu, czasu
i miejsca, gdzie bdzie si odbywao szkolenie.
Rob Duboff, którego dugie dowiadczenie obejmuje rol zarzdzajcego w Mercer Management Consulting i wysokie stanowisko w dziale
marketingu w Ernst & Young, tak skomentowa przygotowywanie
szkolenia:
Kluczowym zagadnieniem przed spotkaniem z jednym z twoich
ludzi jest dla mnie patrzenie na to przez pryzmat twojej strategii.
Powinno si wybra jeden lub dwa punkty (nie wicej), które
chcemy przerobi i wymyli technik, która pozwoli szkolonej
osobie je zapamita. Planujc strategi na spotkanie, trzeba równie wzi pod uwag kluczowy czynnik motywujcy kadego
czonka grupy: pienidze, publiczne uznanie, prost pochwa.

Przed trenerami stoi wiele wyzwa. Odnoszcy sukcesy liderzy grup ucz
si, jak znale „zoty rodek” pomidzy „zbyt mao”, a „zbyt duo”.
Poniej przedstawiono kilka podstawowych kroków, które mog trenerowi pomóc w zdobyciu zaufania u szkolonych osób. Oto one:
1. Pytaj, jak si sprawy maj.
2. Potwierd, e jednostka jest gotowa do szkolenia.
3. Zadawaj pytania w celu wyjanienia sytuacji i zaoferuj swoje wsparcie i pomoc.
4. Udzielaj informacji we waciwym momencie.
5. Suchaj aktywnie.
6. Pomagaj danej osobie w zidentyfikowaniu moliwych kierunków
dziaa.
7. Wyraaj zgod na nastpny krok.
8. Udzielaj osobistego wsparcia i obdarzaj zaufaniem.
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sprawy maj

Cze John, jak przebiego Twoje spotkanie z klientem?
Celem takiego zachowania jest uzyskanie informacji na temat tego, co
kryje si w umyle danej osoby. Najlepszym podejciem jest zachowanie si w sposób nieformalny i otwarty. Pomocne pytania mona
zaczyna od takich zda, jak: „Co si dzieje z…?” lub „Czego dowiedziae si o …?”.
Naley zidentyfikowa elementy, w których mona pomóc komu
w rozwoju jego umiejtnoci, wiedzy i zdolnoci. Szukajmy sygnaów
i bodców, które wska nam, e coaching moe doda wartoci. Zatrzymajmy si, aby dostrzec potrzeb, która nie jest wyraona sowami.
2. Potwierd ,

e jednostka jest gotowa do szkolenia

Czy masz kilka minut na przedyskutowanie tego? Czy
jeste zainteresowany rozmow o tym, co si stao? Moe
mógbym pomóc? Czy to jest odpowiednia pora, czy moe
chcesz co zaplanowa na póniej?
Jeeli dana osoba poruszy kilka kwestii, naley skupi si na tej jednej,
któr wydaje si by najbardziej zainteresowana lub na której jest najbardziej skoncentrowana. Zadawajmy bezporednie pytania, aby oceni
zainteresowanie i gotowo danej osoby do uczestniczenia w szkoleniu.
Trzeba przekona dan osob, e jest si otwartym na udzielanie porad,
dostarczanie pomysów lub opinii zwrotnej. Takie zachowanie pozwala
jednostce na przygotowanie si do suchania lub daje jej moliwo
odroczenia dyskusji, jeeli jest to nieodpowiednia pora. Jeeli dana osoba
nie ma potrzeby odkadania dyskusji, upewnijmy si, e wybralimy na
ni waciwy czas.
3. Zadawaj pytania w celu wyjanienia sytuacji
i zaoferuj swoje wsparcie i pomoc

Jakie postpy uczynie do tej pory? Jaki osigne rezultat? Upewnijmy si, e wszystko dobrze zrozumiaem.
Zadzwonie do tej firmy, znalaze dokumenty, które zostay
podpisane w tamtym roku, i pokazae je czonkom twojej
grupy.
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Pytania powinny by formuowane starannie, tak aby nie wywieray
presji na osobie, do której s skierowane, lub nie wywoyway negatywnej reakcji. Powinny zaczyna si od takich wyrazów, jak: kiedy,
gdzie, kto lub ile. Formuujmy je tak, aby kreliy fakty. Starajmy si
kreowa wiadomo , a nie rozwizywa problem i ustali , czy jednostka
posiada waciwe informacje, by robi postpy. Unikajmy pyta, które
mog wywoywa reakcj obronn (pyta zaczynajcych si czsto od
sów jak lub dlaczego).
4. Udzielaj informacji we w aciwym momencie

Nie wiem czy to moe by pomocne, ale przyszy mi
w tym momencie na myl dwa moliwe rozwizania tej
sytuacji…
Szkolonej osobie powinny by oferowane tylko niezbdne informacje,
których dana osoba potrzebuje do tego, aby wybra odpowiedni kurs
dziaa. Odpowiedzi powinny by krótkie, a my powinnimy zwróci
uwag na sygnay odbierane od drugiej osoby. To, ile informacji si
komu dostarcza, bdzie zalee od sytuacji. Pomoc komu w rozwizaniu trudnej kwestii moe wymaga dostarczenia sporej dozy szczegóowych instrukcji. Aby dostarczy komu kreatywnego rozwizania,
mona sprowokowa u niego mylenie w innym kierunku.
5. S uchaj aktywnie

Jeeli wystpuje taka konieczno , mona robi krótkie notatki, nie
mona natomiast przerywa komu i wtrca naszych wasnych pomysów. Jeeli zauwaa si, e osoba zbacza z tematu, naley zada pytanie, które pomoe jej z powrotem skoncentrowa si na tym rozpocztym. To pozwala obydwu stronom trzyma si meritum i jednoczenie
prowadzi dyskusj. Od czasu do czasu naley podsumowa to, co si
usyszao.
6. Pomagaj danej osobie w zidentyfikowaniu
mo liwych kierunków dzia a

Jakie kroki mógby podj, aby ograniczy nieporozumienia? Jakie inne dziaania moesz przemyle? A co si
stanie, jeeli nasz klient kontynuowaby dziaanie bez tego
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typu wsparcia? Czy to wpynoby na sposób Twojego podejcia do tej sytuacji? Spójrzmy na argumenty za i przeciw
kadej z tych opcji.
Do momentu, kiedy szkolona osoba nie skoczy swojej wypowiedzi,
naley unika przedstawiania swoich pomysów. Zach my j do gonego mylenia. Pytajmy zarówno o niekonwencjonalne, jak i o praktyczne pomysy, które mog by rozwaone.
Mona sporzdzi list przedstawionych pomysów, bez komentowania sposobu, w jaki maj zosta wykonane, i pomóc w rozwaeniu za
i przeciw kadej opcji.
7. Wyra aj zgod

na nast pny krok

W porzdku, a wic które rozwizanie preferujesz? Jaki
jest Twój nastpny krok? Kiedy moesz by gotowy? Z jakimi
przeszkodami moesz mie do czynienia podczas dochodzenia do porozumienia?
Podpowiedzmy osobie, aby zaangaowaa firm do tych dziaa. Spróbujmy wyjani , jakie okrelone kroki planuje podj i do jakiego czasu.
8. Udzielaj osobistego wsparcia i obdarzaj zaufaniem

Miaem moliwo przekona si, e poradzie sobie
z o wiele trudniejszymi przypadkami od tego, ale chc eby
wiedzia, e w miar jak bdziesz si nim zajmowa, moesz zawsze ze mn porozmawia. Skontaktuj si z Tob
w nastpnym tygodniu, po twoim spotkaniu z klientem.
Zakoczmy, wyraajc nasze stae zainteresowanie, nasz wiar i ufno
w zdolnoci rozwizywania rónorakich kwestii przez naszego koleg,
zaoferujmy równie nasz pomoc, jeeli gdziekolwiek moemy co zrobi , aby wspiera go w realizacji jego celów.
Bardzo wane jest wyczucie momentu, kiedy nie naley si angaowa
w coaching. Jeeli nie posiada si z jednostk relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, prawdopodobnie powinno si podj
dziaania majce na celu zbudowanie ich, zanim zaoferujemy jakkolwiek pomoc szkoleniow. Zaufanie jest najwaniejszym elementem
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w udanych relacjach coachingowych. Jednak pozyskanie zaufania innej
osoby nie przychodzi ani szybko, ani bez wysiku. Zaufanie nie moe
by udawane. Lider grupy powinien stale pracowa nad budowaniem
fundamentów zaufania przez bycie otwartym, szczerym i wiarygodnym
w sowach i czynach w stosunku do swoich kolegów.
Nie powinno si przeprowadza szkolenia w warunkach, kiedy z jakichkolwiek przyczyn jest si zdenerwowanym z powodu niekorzystnego
obrotu sytuacji lub kiedy pracownik jest bardzo zajty albo pracuje
pod presj czasu. Wyczucie odpowiedniego momentu to podstawa.
Trzeba pamita , e nasze zaangaowanie zostanie docenione do takiego
stopnia, w jakim my podejmujemy szczere zainteresowanie osob, oferujemy porad (lub kierujemy kogo tam, gdzie moe otrzyma pomoc)
i robimy to w dynamiczny, podnoszcy na duchu, entuzjastyczny, pozytywny i optymistyczny sposób.
Powinno si zawsze okazywa wiar w kolegów, w szczególnoci gdy
przekazuje si im korygujc opini zwrotn. Jeeli chce si zdoby
zaufanie jako trener, trzeba umie zobaczy w danej osobie potencja zdolnoci i potrafi wyrazi swoj pewno co do tego, w co
wierzymy, e s w stanie osign.
Ludzie, których nauczono wierzy w osignicie wasnego sukcesu, stali
si bardziej pewni siebie w wybieraniu ambitnych celów. Pracuj ciej
i obstaj przy swoim duej, kiedy pojawiaj si przed nimi przeszkody.
Rola trenera polega w duej mierze na odkryciu tego potencjau „wielkoci” i entuzjastycznym zakomunikowaniu swoich oczekiwa zarówno
werbalnie, jak i niewerbalnie. Pewien lider grupy tak to skomentowa:
Myl, e kadego dnia musisz przyzwyczaja si do penienia
tej roli. Musisz czu, e twoje dziaanie moe wprowadzi zmiany
i po prostu przenosi ten entuzjazm na swoj grup. Myl, e
entuzjazm jest zara liwy.

Trzeba równie stworzy komfortowe rodowisko, w którym inni czuj
si komfortowo, wyraajc swoje opinie i uczucia.
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Udzielanie korygujcej opinii zwrotnej
Nawet dla najlepszych trenerów niezmiernie trudnym zadaniem moe by mówienie
ludziom, e ich zachowanie lub wyniki nie speniaj okrelonych standardów, lub e
utrudniaj grupie osiganie odpowiednich wyników lub nie wywizuj si odpowiednio
ze swoich zobowiza. To s sytuacje, które wpywaj na powstawanie konfliktów
midzyludzkich, uraaj uczucia i sprawiaj, e grupy staj si dysfunkcjonalne.
Jeeli zadaniem trenera jest dostarczenie czonkowi jego grupy pozytywnej lub korygujcej opinii zwrotnej, to powinna by ona dostarczona w sposób, który jest uyteczny
dla odbiorcy i zawsze powinna by konstruktywna. Oto najbardziej efektywne dziaania,
które Czytelnik powinien mie na uwadze, udzielajc korygujcej opinii zwrotnej:
1. Ustal cel opinii zwrotnej. Pomaga to w ustaleniu gównego punktu, na którym opinia
ta si koncentruje, i pozwala danej osobie pozna intencje trenera.
2. Opisz swoje obserwacje i spostrzeenia. Zachowania, wydarzenia i fakty, na których
oparty jest punkt widzenia, powinny by konkretne, krótkie i jasne.
3. Uzgodnij póniejsze dziaania, które maj by podjte. Pomyl o tym, jak o planie do
wykonania. Twoja ch pomocy moe sprawi , e bdzie to bardziej efektywne.
4. Podsumuj dyskusj i oka zrozumienie. Przyjmowanie opinii zwrotnej jest tak samo
trudne, jak jej przedstawianie. Odbiorcy trzeba da odczu , e docenia si jego
otwarto , ch dyskusji nad dan kwesti i pragnienie czynienia postpów w konstruktywny sposób.
Jeeli nie jest si cakowicie pewnym, jak powinno si zmieni zachowanie danej osoby,
nie bdzie si w stanie zidentyfikowa tego, co mona jeszcze udoskonali , lub dostarczy poytecznej informacji zwrotnej.
Zawsze naley koncentrowa si na problemie, sytuacji lub zachowaniu, nigdy za na
jednostce. Na samym pocztku trzeba przedstawi opis dokadnych warunków, w jakich
dane zachowanie miao miejsce. Przykadowo: „John, dzi podczas naszego wczeniejszego spotkania trzy razy miao miejsce…” Powstrzymajmy si od uywania takich
sów jak „zawsze” i „nigdy”. Jeeli powie si „John, zawsze si spóniasz na spotkania
naszej grupy”, to John odbierze to jako nasz osobisty atak na niego i zacznie si broni ,
próbujc nam udowodni , e wielokrotnie pojawia si równie o waciwej porze.
Istniej sposoby dostarczenia korygujcej opinii zwrotnej, która nie zostanie odebrana
jako osobisty atak. Jeeli ta opinia zostanie przedstawiona w odpowiedni sposób, moe
wzmocni relacje midzyludzkie, poprawi komunikacj i rozwiza konflikt.
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TWORZENIE KOMFORTOWEGO OTOCZENIA
Trener powinien by katalizatorem, który popycha jednostki w stron
rozwoju i wzrostu, dostarczajcym im bezpiecznych moliwoci, aby
mogli doskonali swoje umiejtnoci.
Dobry lider grupy powinien by wiadomy tego, kiedy dana osoba
powinna by wytrcona ze swojej strefy komfortu. Bez na nowo podejmowanych wyzwa jakakolwiek utalentowana osoba stanie si znudzona i apatyczna.
Pewna liderka grupy powiedziaa nam, e odnosi si do tego, jak do
precyzyjnego bilansu umiejtnoci, pewnoci i wyzwa. Kiedy lider grupy
podwysza poprzeczk wyników, jednostki czuj si z natury bardziej
zmotywowane do sprostania wzrastajcym wyzwaniom. Lider grupy
musi równie stworzy dla jej czonków „stref bezpieczestwa”,
to znaczy stworzy takie sytuacje dla jednostek, aby opanoway
te nowe wyzwania z sukcesem. Trzeba przeprowadzi „próby kostiumowe” i stworzy takie moliwoci, aby ludzie mogli bezpiecznie praktykowa nowe umiejtnoci.
Kiedy grupa zdecydowaa si na kontakt z kadym z wanych klientów
po to, aby zdoby mierniki poziomu satysfakcji, spdzia troch czasu,
praktykujc „na sucho” zaplanowane dziaania. Liderka zaobserwowaa,
co nastpuje:
Jest to forma uczenia si przez dziaanie. Ustalamy seri pyta,
które bd najbardziej odpowiednie do zadania naszym klientom
w czasie spotkania jeden na jednego. Wybieramy dwie osoby,
które bd uczestniczy w okrelonych spotkaniach. Nastpnie
przeprowadzamy prób wedug rónych scenariuszy, gdzie jeden
sporód pozostaych pracowników, który bardzo dobrze zna
klienta, odgrywa jego rol. wiczymy, jak poradzimy sobie z odpowiedziami na trudne pytania, które mog si pojawi. Na kocu
czujemy si o wiele bardziej komfortowo, gdy jestemy gotowi
podj si zadania, wykonawszy je najpierw w bezpiecznym otoczeniu, gdzie moglimy popeni bdy i wycign z nich wnioski.
Moj rol jako trenera nie jest wygaszanie moim ludziom
mów, jak prowadzi efektywne spotkanie z klientem, ale raczej
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przeprowadzi dla nich lekcj. Ludzie nie pamitaj tego, co im
mówisz, ale pamitaj to, czego dowiadczaj. Nie pamitaj tego,
co ja do nich mówi, ale pamitaj to, co mówili oni.

Najwaniejszym elementem w osiganiu wyników jest pewno siebie.
Próby daj nam moliwo zbudowania naszej pewnoci i perfekcyjnej techniki. Dlatego te naley czsto przeprowadza takie próby dla
innych czonków swojej grupy, aby „ wiczy ” nowe umiejtnoci w niestresujcych warunkach.
Cliff Farrah tak opisa znaczenie odgrywania ról i prób dla jego firmy
(konsultingowej):
Kady profesjonalista stosuje w sprzeday tak lub inn metod. Przykadowo, nowy pracownik zostanie zapytany (bez adnych wtpliwoci) o to, co robi w samolocie, na wakacyjnej imprezie lub w barze. Wszyscy wiemy, jak trudno jest opowiada
naszym znajomym o tym, co robimy, a co dopiero w sytuacji sam
na sam z obc osob, kiedy moemy mie tylko kilka minut, aby
kogo przekona, jak wielk prezentujemy sob warto. Dlatego te na koniec kadego spotkania z moj grup zostawiam
sobie czas na sesj „kim i czym jestemy”. Powicam 30 – 40
minut na odgrywanie ról w typowej dyskusji, która ma miejsce
podczas rozwijania procesów biznesowych. Rozmawiamy na temat
tego, co mówi, a czego lepiej nie powiedzie, jak sobie radzi
z najciszymi pytaniami (dotyczcymi na przykad cen), i ostatecznie, jak przekierowa rozmow, kiedy zaistnieje taka potrzeba,
do kogo innego w firmie. Na sam koniec naszego odgrywania ról
rozmawiamy o tym, jakie zachowania byy waciwe, a które wymagaj jeszcze dopracowania. Jest to niewiarygodnie efektywne
i ekscytujce dziaanie.

Wspaniali liderzy pracuj nad tym, aby ludzie, którymi zarzdzaj,
stanowili ywy obraz ich osobistego sukcesu. Wyznaczanie celów
i przewidywanie sukcesów w tym przypadku nie wystarcza. Badania
psychologa Alberta Bandura udowodniy, e zarówno cele, jak i opinie
zwrotne, s niezbdne do polepszenia wyników. Lider grupy jest odpowiedzialny za utrzymanie wszystkich jej czonków na waciwym torze
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dziaa poprzez regularne monitorowanie wyników i dostarczanie konkretnych opinii zwrotnych czsto i we waciwym momencie.
Oprócz regularnych spotka grupowych wielu liderów grup rzadko ma
tyle czasu, ile powinno mie , na dusze formalne spotkania. Dlatego
wane jest, aby wykorzysta te krótkie nieformalne spotkania — na
korytarzu lub w windzie — aby dowiedzie si, jaki postp zrobili poszczególni czonkowie grupy. Zamiast ogranicza swoj rol jako trenera grupy tylko do corocznych przegldów wyników, naley znale
sposób na to, aby wprowadzi szkolenie do kadego spotkania, rozmowy
czy te e-maila. Jest szansa, e pozyskane w ten sposób informacje bd
stanowi cenny wkad w coaching, za który jestemy odpowiedzialni.
Do wyjaniania rónorakich koncepcji i zachcania pracowników do
inicjatyw mona wykorzystywa metafory i róne historie. Uczenie
bez metafor jest jak prowadzenie samochodu na drogach bez narysowanych linii. Opowiadajmy historie o tym, co inni byli w stanie osign .
Lider powinien by modelowym przykadem wypeniania danej roli.
Jeeli oczekuje si, aby kto zgosi si na ochotnika do projektu lub
przeprowadzi jaki plan dziaa, trzeba si upewni , e czonkowie
grupy widzieli lidera, który jako pierwszy si w to angaowa. Jeeli
si kogo prosi, aby zmieni swoje zachowanie, trzeba by pierwsz
osob, która bdzie si tak zachowywa .

FORMALNE DORADZTWO
Ze wszystkich sposobów na polepszenie wyników zespou nieformalne,
nieplanowane i przeprowadzane indywidualnie spotkania s najskuteczniejsze. Jeeli s one poprowadzone we waciwy sposób, umoliwiaj
wszystkim czonkom grupy optymalne wykorzystanie wrodzonego talentu i pene rozwinicie tkwicego w nich potencjau. Moe jednak
czasem zaistnie potrzeba (bd wrcz wymaganie) wikszego sformalizowania i ustrukturyzowania procesu doradztwa.
Niestety formalne przegldy w przewaajcej mierze koncentruj si
na ocenie tego, co ju byo (czsto dzieje si tak dlatego, e s one podstaw do podejmowania decyzji o wynagrodzeniach), i tylko w niewielkim stopniu zajmuj si doradztwem. Ludzie czsto skar si na
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nieefektywne wyznaczanie celów, niejednoznaczne kryteria wyników
i brak opinii zwrotnej (jakiegokolwiek rodzaju). Jeden z niezadowolonych profesjonalistów tak si wypowiedzia na ten temat:
To tak, jakbymy byli ucznikami ocenianymi pod ktem naszej
umiejtnoci trafienia do celu kilkoma strzaami kadego dnia. Ale
nasz cel jest niewidoczny. Rezultaty naszych dziennych trafie do
celu s czone i ogaszane pod koniec roku. Nastpnie jestemy
nagradzani lub karani za dokadno naszych trafie i nawoywani
do poprawy.

Kady proces doradzania moe (i powinien by ) zaprojektowany pod
ktem pomocy ludziom, po to, aby mogli oni:
1. Przemyle przykady dokona z lat poprzednich i uczy si na nich.
2. Otrzymywa konstruktywn opini zwrotn (pozytywn lub negatywn).
3. Wysucha spersonalizowanej rady, w jaki sposób najlepiej poprowadzi swoj karier.
4. Otrzyma pomoc w ustaleniu realistycznych, ale te elastycznych
osobistych celów w celu zwikszenia wartoci ich aktywów oraz
dokonania wkadu w dziaanie firmy.
Spójrzmy na przykad Bevan Ashford — kancelarii prawnej z Bristolu
majcej siedem biur w Wielkiej Brytanii. Jej partner zarzdzajcy Nick
Jarrett-Kerr tak opisuje swoje podejcie do rozwoju pracowników firmy:
Do 1996 roku byem osobicie obecny na kadej ocenie kadego zatrudnionego na stae w naszym biurze w Bristolu prawnika. Kada z tych rocznych ocen trwaa dwie lub trzy godziny,
co oznaczao okoo 300 godzin wyjtych z mojego czasu w kadym roku. To co, na co nie mog sobie pozwoli.
Dlatego szukalimy alternatywnego rozwizania, aby utrzyma
jako i zaangaowanie w tej dziedzinie. Jednym z pomysów, który
przyszed nam na myl, byo wprowadzenie samooceny opartej na
kompetencjach. S to bardzo ambitne wymagania do spenienia
dla naszych prawników i pomagaj nam skoncentrowa si na
bardzo wanych osobistych i profesjonalnych kwestiach.
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Wykonujemy te nadal testy psychologiczne. Szukamy takich
wska ników zachowania, które uwaamy za bardzo uyteczne
w wykonywaniu zada grupowych. Przeprowadzamy te rónego
rodzaju testy i oceny. Na przykad klasyfikujemy zarówno wspópracowników, jak i zatrudnionych u nas na stae prawników, aby
oceni w jakim miejscu pod wzgldem poziomu umiejtnoci si
znajduj. Jest to dynamiczny proces, którego celem jest okrelenie
tego, co musimy zrobi, aby dany prawnik przeszed do nastpnego etapu rozwoju.

Poniej zosta przedstawiony piciostopniowy proces, który wedug
autorów tej publikacji jest powszechnie stosowany przez trenerów:
Krok 1. Sprecyzowanie kryteriów wyników.
Krok 2. Zaprojektowanie procesu doradztwa.
Krok 3. Przeprowadzenie spotkania doradczego.
Krok 4. Zaangaowanie si w planowanie kariery.
Krok 5. Ustalenie celów i planu dziaa.
Krok 1. Sprecyzowanie kryteriów wyników

Zasadniczym elementem kadego efektywnego procesu poradnictwa
jest wzajemne zrozumienie, na które aspekty wyników grupy chce si
pooy najwikszy nacisk. W tym momencie pojawia si czsto wiele
niejasnoci.
Przykady formalnych kryteriów mog by nastpujce:
1. Zyskowno z wykonywanej pracy.
2. Zadowolenie klienta z dostarczanej pracy.
3. Coaching z zakresu wykonywanej pracy.
4. Wkad w rozwój dobrych praktyk.
5. Udzia w sukcesie innych.
6. Osobisty rozwój (strategia kariery).
Pierwsze trzy kategorie odnosz si do wyników osoby w zarzdzaniu
i nadzorowaniu pracy z klientem. Nieprzypadkowo te trzy wskaniki
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wyników zbiegaj si z tradycyjnymi celami wikszoci profesjonalnych
grup: obsug klienta, sukcesem finansowym i satysfakcj zawodow.
Trzy pozostae kategorie wyników (rozwój dobrych praktyk, pomoc
innym i samodoskonalenie) s bardziej subiektywne i dlatego musz
by oceniane.
Zauwamy, e pit kategori jest „udzia w sukcesie innych”. Powszechnym ryzykiem w ocenie kadych wyników i w systemie doradztwa jest
to, e zachca to do nadmiernej koncentracji na indywidualnych wynikach i niszczy prac zespoow. Aby temu przeciwdziaa , kada osoba
powinna zosta poproszona o wskazanie okrelonych sposobów,
dziki którym on lub ona uczestniczy w sukcesie innych. Kto,
kto nie potrafi speni tego kryterium, powinien zosta uznany za czonka
grupy, który nie wypeni w stosunku do niej swoich obowizków.
Aby oceni , czy kto naprawd mia swój wkad w sukces innych,
mona zapyta , czy ta osoba:
1. Inspiruje innych czonków grupy i wzbudza w nich entuzjazm?
2. Informuje innych czonków grupy o tym, czego si nauczya podczas pracy z klientami, a co moe mie warto dla innych?
3. Bezinteresownie pomaga innym w zaegnywaniu nieoczekiwanych
sytuacji kryzysowych u klienta lub dotrzymywaniu naglcych terminów?
4. Publicznie podkrela znakomit prac wykonan przez innych czonków grupy?
5. Pracuje z innymi nad ustaleniem celów i przygotowaniem planów
dla tych projektów, które prowadzi?
6. Wykazuje si technicznymi kompetencjami i udziela porad, kiedy
inni prosz o pomoc w technicznych kwestiach?
7. Wskazuje kierunek dziaa dla czonków grupy w nowym projekcie
i pomaga ustali priorytety?
8. Aktywnie poszukuje nowych sposobów udoskonalenia procesów
grupowych?
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9. Traktuje innych czonków grupy z szacunkiem?
10. Wyraa swoje uznanie czonkom grupy za ich wkad i wysiki?
11. Szuka informacji, czy problemy zostay ju rozwizane (wewntrzfirmowe i po stronie klienta)?
Krok 2. Zaprojektowanie procesu doradztwa

Proces powinien si rozpocz od poproszenia osoby, której udzielana
jest rada, o przeprowadzenie samooceny. Wikszo z nas (nie wszyscy)
ma bardziej krytyczne podejcie do swoich wyników, ni miaby ktokolwiek inny. Jakkolwiek, kiedy kto inny krytykuje nasze dziaania, od
razu zaczynamy si przed tym broni i staramy si wytumaczy z widocznych saboci. Wane jest to, e dobry wynik interpretuje si jako
udoskonalenie, a nie tylko utrzymanie okrelonego poziomu wyników.
Dlatego te dyskusje doradcze powinny skupi si na zmianach w wynikach nastpujcych z roku na rok, a nie tylko w roku poprzednim.
Powinno si równie dostarczy ustalonych na poprzedniej sesji doradczej dla danej osoby jej celów i planu dziaa. Powag tego procesu
moemy podkreli , mówic, e „nie zapomnielimy o celach, które
przedstawie w roku poprzednim, oto co powiedziae i na co wyrazie zgod”.
Krok 3. Przeprowadzenie spotkania doradczego

W momencie kiedy kluczowym celem jest udzielenie pomocy (nie tylko
opinii zwrotnej), naley zada sobie nastpujce pytania: „Jeeli oceni
dan osob stopie niej od najwyszego w skali wyników, to czy jednoczenie jestem w stanie podpowiedzie jej, w czym powinna si poprawi i czy mam pomys, jak jej pomóc w poprawieniu wyników?”.
Jeeli nie mona odpowiedzie na te pytania twierdzco, oznacza to brak
gotowoci do spotkania.
Osoba korzystajca z porady powinna by na samym pocztku poproszona o ocen siebie samego w kadej z kategorii wyników. W czasie
spotkania mona przedyskutowa i porówna wasze oceny. Rónice
w samoocenie danej osoby i ocenie trenera powinny zosta przedyskutowane i zapisane.
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Powinnimy dokadnie wysucha pogldów osoby i nie osdza przedwczenie jej indywidualnych wyników lub przechodzi od razu do konkluzji. Naszym celem jest nie tylko obserwacja osiganych wyników,
ale równie ustalenie, dlaczego tak si stao, aby mona byo pomóc
w przyszej poprawie wyników.
Jeeli w waszej grupie wykorzystuje si pewne formy strukturalne w sesjach poradnictwa (ogólnie dobry pomys), dobrze jest w nich umieci
cz , która bdzie zawiera ocen nie tylko dokona, ale te specyficzne umiejtnoci, takie jak:
1. Umiejtnoci komunikacyjne (zdolno do wyraania myli w sposób logiczny, pynny i zwizy).
2. Umiejtnoci doradcze (takt, zdolno do wyjaniania spraw, przekonywanie innych z autorytetem, przyjmowanie punktu widzenia
innych osób, stae informowanie klienta, uwane suchanie itd.).
3. Kreatywno i innowacyjno .
4. Planowanie i organizacja (zdolno do wykonywania zada).
5. Przywództwo (motywowanie podopiecznych, efektywno w przydzielaniu zada i rozdzielaniu wadzy).
6. Umiejtno kooperacji i pracy w grupie.
7. Entuzjazm i motywacja.
Jeeli spotkanie doradcze ma by konstruktywne, zasugerowane dziedziny, w których ma nastpi poprawa, musz by tak konkretnie okrelone, jak to tylko jest moliwe.
Krok 4. Zaanga owanie si

w planowanie kariery

Planowanie kariery („W jakim kierunku zmierza moja kariera”)
nie moe i nie powinno by oddzielane od oceny wyników („Jak
sobie radz”). Razem z osob, której si doradza, powinno si oceni ,
które cieki kariery oferuj danej osobie najwiksze moliwoci, aby
staa si charakterystyczna i wartociowa oraz miaa swój udzia w pracy
grupy. Trzeba si razem zastanowi , w jaki sposób dana osoba moe
si wyróni na rynku pracy.
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Wymuszanie dyskusji na temat cieki kariery sprawia, e proces doradczy staje si dugoterminowy i sygnalizuje kademu, e musi rozwija
szczególne umiejtnoci lub sprawi , e bdzie si odrónia od innych,
bdzie bardziej wartociowy i charakterystyczny.
Krok 5. Ustalenie celów i planu dzia a

Wane jest utrzymanie dyscypliny poprzez ustalenie (i udokumentowanie) konkretnych planów dziaa, gdzie kade dziaanie ma okrelon
dat realizacji i miary oceny (kamie milowy, który bdzie wskazywa,
czy dziaanie zostao wykonane czy nie), i oszacowa czas wymagany do
jego wykonania. Dyscyplina pomaga zwróci uwag na niejednoznaczne
cele (na przykad „Stanie si lepiej znany”) i ujawnia dziaania, które
mog by niewykonalne z powodu ograniczenia czasowego. Ustalone
w ten sposób na samym pocztku cele i plany tworz solidne podstawy
systemu oceny i doradztwa na nastpny rok.
Próba udanego doradztwa jest prosta: czy osoba poddawana ocenie dokadnie wie, co zrobi , aby poprawi swoje wyniki w nadchodzcym
roku? Jeeli tak, to trener waciwie wykona swoje zadanie. Jeeli nie,
to doradztwo zawiodo i tym samym trener równie. Odpowiednia
dyscyplina, w przypadku procesu doradztwa, pozwala zakoczy go
owiadczeniem potwierdzajcym, e dana osoba wie, w jakim kierunku
ma si uda , podpisanym zarówno przez jednostk szkolon, jak i przez
doradc.

