Nr 6
Listopad 2014
Wydanie Nr 6

1.
2.
3.
4.
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Fotorelacja z warszawskiego spotkania Okiem Eksperta HR

Development Center jak moneta
Ale czy zawsze szczęśliwa
moneta?
Powinna być szczęśliwa,
przede wszystkim dla Badanych. Ale też dla organizacji, która na tę metodę
się decyduje. A kiedy DC
będzie jak szczęśliwa moneta? Przede wszystkim,
wtedy gdy za DC będzie
szedł rozwój. Rozwój przez duże R.

Development Center i planowanie rozwoju są jak moneta. Jak dwie strony jednej monety. Awers i rewers - nie
mogą bez siebie istnieć. Tak jak moneta, bez jednej ze
stron nie ma racji bytu i nie ma żadnej wartości, tak i
Development Center bez planowania i wspierania rozwoju badanych nie jest Developmentem, tylko zwykłym
ośrodkiem oceny dla oceny. Też nie ma żadnej wartości.
Niby to takie oczywiste. Niby to wszyscy wiedzą. Ale
trzeba to powtarzać i podkreślać. I przede wszystkim
doprecyzować na etapie wstępnym realizacji projektu
oceny kompetencji metodą DC. Jeżeli bowiem chcemy
dokonać oceny pracowników i nazwać tę ocenę Developmentem, to obowiązkiem organizacji podejmującej
się tego projektu jest posiadanie koncepcji na wykorzystanie wyników tejże oceny do celów rozwojowych. Co
to oznacza? Do czego może się sprowadzać ta koncepcja?
Można ów koncepcję stworzyć, określić szukając odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Oto najważniejsze z
nich:

Na jakich wynikach oceny będziemy się koncentrować u osób badanych?
 Czy będziemy koncentrować się tylko na rozwoju luk kompetencyjnych,
czyli wynikach poniżej poziomu oczekiwanego?
 A może będziemy też wspierać rozwój mocnych stron u Badanych? Czyli
skupimy się na tych kompetencjach, których oceny wypadły wysoko, zgodnie z
poziomem oczekiwanym i wyżej.
 Do ilu kompetencji powinien ograniczać się plan rozwojowy danego Badanego? Do
wszystkich diagnozowanych, czy tylko wybranych
kompetencji? Ilu?
 Jak wyobrażamy sobie rozwój pracowników? Czy
miarą ma być tylko doskonalenie kompetencji? Czy
też przewidujemy jakieś ścieżki rozwojowe np. menedżerską, ekspercką, mentorską?
 A może przygotowujemy przyszłych sukcesorów
Jakie działania rozwojowe będą dostępne dla osób
badanych po ocenie DC?
 Czy będą to szkolenia, coaching a może inne metody? Jakie?
 Czy przewidujemy działania / zadania / projekty
rozwojowe w miejscu pracy?
 Czy każdy Badany będzie rozwijany indywidualnie i
niezależnie?
 A może przewidujemy jakieś działania wspólne, dla
pewnych grup badanych?
 Kto będzie odpowiedzialny za tworzenie planów
rozwojowych? Badany, dział HR, przełożony Badanego, a może oceniający go asesor?
 Jaki budżet rozwojowy przewidujemy? Kto będzie
nim zarządzał i podejmował decyzje o jego zagospodarowaniu?
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Kto będzie odpowiedzialny za rozwój osób bada-

nie odpowiedzi. Nie chodzi oczywiście o to, by przed

nych?

oceną mieć gotowe plany rozwojowe. Lecz ważne jest,

 Sami Badani?

aby być gotowym na ich profesjonalne opracowa-

 Czy też ich przełożeni?

nie, a następnie konsekwentną, świadomą i zaanga-

 A może przede wszystkim dział HR?

żowaną realizację. Realizację obejmującą indywidu-

 A może wszyscy razem?

alne podejście do rozwoju badanych, a także współpracę osób badanych, działu HR i przełożonych.

Jaką rolę przewidujemy szczególnie dla przełożoPowodzenia!

nych osób badanych?

Marta Iwanowska – Polkowska

 Czy widzimy ich w roli coacha wewnętrznego, a

Konsultant | Asesor | Coach ICF

może mentora?
 Jak zaangażujemy menedżerów osób badanych w
aktywne wspieranie ich rozwoju?
 Jak ich do tego przekonamy?
 Jak ich do roli coacha, czy mentora przygotujemy?
 Jak będziemy ich w tej roli / w tych rolach wspierać,
gdy pojawią się trudności?
 A co jeżeli Badany nie będzie chciał być rozwijany
przez swojego menedżera?
W jaki sposób będziemy monitorować postępy roz-

—————————————Sesje informacji zwrotnych
Postawy osób ocenianych
Jak asesor może postępować wobec
różnych reakcji psychologicznych, które
prezentują Badani podczas sesji informacji zwrotnych po AC/DC?

wojowe osób badanych?
 Czy przewidujemy jakieś metody powtórnej oceny
kompetencji?
 Jakie? Powtórne DC? A może ocena 360 stopni?
Może inna metoda?
 Kiedy będziemy dokonywać tej oceny?

Sesje informacji zwrotnych są nieodzowną konsekwencją projektów oceny pracowników/kandydatów metodą
Assassment/Development Center. Dzięki nim osoba
oceniana uzyskuje profesjonalne wyjaśnienie diagnozy.
Zazwyczaj asesor omawia podczas sesji przygotowany
wcześniej raport podsumowujący ocenę pracownika/

W jaki sposób docenimy efekty rozwojowe?

kandydata. Oprócz potrzeb informacyjnych spotkania

 Czy Badani będą awansowani, jeżeli zrealizują pla-

te zaspakajają potrzeby psychologiczne ocenianych

ny rozwojowe?
 A może nic w ich karierze się nie zmieni? Po prostu

osób. Nawet przy bardzo profesjonalnym przygotowaniu projektu oceny wiąże się on niejednokrotnie z oba-

rozwiną określone kompetencje i im za to podzię-

wami, lękiem i uruchomieniem całego szeregu postaw

kujemy.

obronnych, których celem jest utrzymanie samooceny.

 A co jeżeli plany rozwojowe nie zostaną zrealizowane? Co „grozi” Badanym?

Stąd też asesor powinien być przygotowany nie tylko
na rzetelne przekazanie i uzasadnienie swojej oceny,
ale również na szereg psychologicznych reakcji, jakie
może prezentować pracownik/kandydat. Poniżej przed-

Powyższe punkty to tylko część pytań, które zadać trzeba. A obowiązkiem osób podejmujących decyzję o wyborze DC jako metody oceny kompetencji jest znać na

stawione jest zestawienie przykładowych postaw wraz z
krótkimi podpowiedziami dotyczącymi sposobu reagowania przez asesora.
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Reakcja pracownika/kandydata
„W życiu/w pracy postępuję zupełnie inaczej.
Moje kompetencje są na innym (wyższym)
poziomie niż zostało to ocenione”

Sposób postępowania asesora udzielającego informacji zwrotnej









wysłuchać argumentów,
podkreślić subiektywność oceny,
podkreślić rzetelność dokonania oceny,
odnieść się do zaobserwowanych podczas sesji zachowań,
nie naciskać na pracownika/kandydata, aby przyznał rację asesorowi.
Pracownik ma prawo pozostać przy swojej opinii,
wskazać, że w określonych sytuacjach życiowych osoba może postępować w inny niż zazwyczaj sposób. Przeanalizować dlaczego tak jest,
analogia fotograficzna – raport z DC to jak zdjęcie z danego dnia. Na
fotografiach z poszczególnych dni możemy się różnić, bo zmieniamy się,
a także bywamy w różnej kondycji. Warto analizować wyniki AC/DC również w ten sposób – jak postępować, aby być dobrze ocenianym.

„Ta metoda ma się nijak do realiów mojej
pracy”





wyjaśnić założenia metodologiczne AC/DC,
wskazać na trafność prognostyczną metody,
wskazać, że na efektywność w pracy wpływ mają również inne ważne
aspekty, które nie były oceniane podczas sesji AC/DC np. wiedza merytoryczna.

„Mam wyniki z innej diagnozy i tam zupełnie
inaczej wypadam.”



wyjaśnienie, że w psychologii stosowane są różne metody oceny, bazują-



ce na różnych założeniach
wyjaśnienie, że nawet za pomocą tych samych metod mogą być ocenia-



ne różne kryteria,
wskazanie, że czasem nawet tak samo nazwane kryteria mogą być różnie
definiowane .

„Asesor jest niekompetentny, źle mnie ocenił.
Proszę zmienić moją ocenę.”






dopytać o powody takich opinii,
wyjaśnić ewentualne obawy, odpowiedzieć na pytania,
nie tłumaczyć się,
przedstawić założenia sesji informacji zwrotnych, która nie ma charakteru
negocjacyjnego,

„Mam złe oceny, co teraz ze mną będzie. Asesor zniszczył mi życie…”





asertywnie odmówić.
okazać zrozumienie dla sytuacji badanego np. „To musi być dla Pani
trudne”,
podkreślić rzetelność dokonanej oceny, odnosić się do zaobserwowanych
zachowań,






wskazać na swoje dążenie dokonania sprawiedliwej wobec innych oceny,
zapytać jak Badany sam by się ocenił,
wspierać Badanego w rozwiązaniu jego problemu,
nie naciskać, jeśli Oceniany nie jest jeszcze gotowy do zmiany rozwojowej.

„Ponarzekajmy sobie – na warunki pracy,
firmę, współpracowników, HR”




okazać zrozumienie dla problemów Badanego,
wysłuchać, o ile to co mówi Badany ma związek z oceną jego kompetencji i możliwościami rozwoju,

Ucieczka w żart, śmiech i humor






przypomnieć cel rozmowy,
powrócić do głównego tematu.
spróbować nazwać sytuację i problem w rozmowie,
nie odzwierciedlać stanu emocjonalnego Badanego.
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Powyższe zestawienie zawiera jedne z najczęściej pojawiających się reakcji psychologicznych Badanych podczas sesji informacji zwrotnych. W celu ich odczytania
asesor powinien od samego początku dawać prze-



zadbaj o stronę graficzną ale nie przesadzaj by ten
obszar nie zdominował celu grafiki.

W dalszej części odniosę się do każdego z wymienionych punktów.

strzeń dla wypowiedzi ocenianej osoby. Warto pamiętać, że rozmówcy niejednokrotnie przekazują swoje
nastawienie nie wprost np. przerywając, spóźniając się,
przyjmując atakujący styl wypowiedzi. Asesor powinien
też próbować interpretować te zachowania, aby w odpowiedni sposób przeprowadzić rozmowę.
Magdalena Trzepiota
Konsultant | Asesor | Trener
————————————————————————

Informacje są piękne

Angażująca historia
Jedną z technik jest prezentowanie danych w nieoczekiwanym kontekście lub zestawieniu. Jako przykład
może posłużyć informacja na temat odległości Ziemi
od słońca wyrażona w jednostce określonej jako wieloryby ułożone jeden za drugim (dokładnie jest to
5,017,837,835.5 wielorybów).
(źródło: http://joshworth.com/dev/pixelspace/
pixelspace_solarsystem.html)
Selekcja informacji
Dobierz informacje tak by stanowiły spójną całość. Nie
skacz od wykresu do wykresu. Niech wszystko układa

jakich człowiek nie jest w stanie przetworzyć. W ciągu
tylko ostatniej minuty użytkownicy udostępnili 48 go-

się w logiczną całość. Możesz wykorzystać hasło przewodnie, pytanie na które odbiorca będzie mógł odpowiedzieć po zapoznaniu się z danymi.

dzin filmów poprzez serwis YouTube. W tym samym
czasie zostało wysłanych ponad dwa miliony listów
elektronicznych. Równocześnie w sieci pojawiło się

Rzetelność informacji
Dbaj o trafność i rzetelność danych. Unikaj niespraw-

Żyjemy w erze ogólnodostępnej informacji w ilościach

571 nowych stron internetowych. W efekcie ludzie są
zmuszeni by wybierać te treści, które ich interesują i

dzonych informacji, które mogą powodować więcej
pytań lub nieporozumień. Wykorzystuj takie miary,

którym poświęcą swój czas. Informacje muszą więc
zabiegać o uwagę użytkowników w wysoce konkuren-

które są zrozumiałe dla odbiorcy.

cyjnej przestrzeni. Dlatego też można zauważyć trend
związany nowymi technikami prezentacji danych. Jed-

Estetyka prezentacji
Nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. W Internecie
znajdziesz wiele inspirujących grafik, które nadadzą

nym z takich rozwiązań są tak zwane infografiki. Jest to
metoda prezentowania informacji w taki sposób aby
ich odbiór był jak najbardziej intuicyjny i naturalny dla
użytkownika.
Tworząc infografikę należy trzymać się kilku zasad:


niech grafika opowiada historię a nie przedstawia



wyłącznie surowe dane,
grafika powinna angażować i zaskakiwać odbiorcę



równocześnie odwołując się do jego istniejącej
wiedzy lub doświadczenia,
mniej znaczy więcej - skup się na tym co jest motywem przewodnim informacji i trzymaj się tego
konceptu,



bardzo ważne są rzetelne i statystycznie istotne
dane na bazie, których buduje się grafikę,

kierunek Twoim infografikom. Wykorzystaj dostępne
narzędzia z wykorzystaniem Excela można także tworzyć piękne raporty.
Zaryzykuj i zmień swój raport w infografikę ponieważ
informacje mogą być piękne.

Przemysław Hubisz
Konsultant | Asesor | Trener
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Fotorelacja z warszawskiego spotkania OKIEM EKSPERTA HR, która
powstała dzięki Dorocie Dabińskiej-Frydrych z DDF Studio

DZIĘKUJEMY!
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POLECAMY
AKADEMIA ASESORA
AKADEMIA ASESORA
Założeniem Akademii, jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do przygotowania i
realizowania sesji Assessment i Develompment Center.
 Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu realizacji całego projektu oceny kompetencji metodą Assessment i
Development Center oraz możliwość praktycznego wykorzystania tych informacji do projektowania i realizowana sesji AC/DC w organizacjach.
 Podczas zajęć Uczestnicy nie tylko dowiedzą się jak oceniać kompetencje, ale będą tę wiedzę testować w
praktyce i trenować związane z tym umiejętności.
 Jednocześnie promujemy postawę odpowiedzialności za dokonywanie oceny innej osoby. Pokazujemy jak
dokonywać trafnej, rzetelnej i jak najbardziej obiektywnej oceny. Jednocześnie istotnym jest dla nas, by w całym procesie diagnozy i wspierania rozwoju pracownika/kandydata analizować go w sposób wielowymiarowy
z zachowaniem humanistycznych idei.
Zajęcia prowadzone będą w oparciu o model
AC/DC NAVIGO Grupa – sprawdzony, podparty
doświadczeniem, spójny z aktualnymi trendami w
stosowaniu tej metody.
Udział w zajęciach będzie zapewniał dostęp
do narzędzi oceny kompetencji pracowników
takich jak:
 podręcznik opisujący proces realizacji sesji
AC/DC,
 gotowe programy sesji,
 skale i profile kompetencyjne,
 ćwiczenia do oceny wybranych kompetencji,
 formatki raportów.
DLA KOGO?
 Dla pracowników działów HR – specjalistów, menedżerów, HR Bussiness Partnerów – którzy odpowiedzialni są
za dobór i rozwój pracowników i kadry menedżerskiej.
 Dla pracowników firm rekrutacyjnych zajmujących się doborem pracowników, dla których AC może być doskonałym narzędziem pracy.
 Dla menedżerów, którzy chcą dokonywać zobiektywizowanej oceny swoich pracowników i poznać metodę
AC/DC od podstaw.
Partnerem Akademii Asesora jest firma Progress Project
Informacje i zapisy:
Monika Płoszyńska
Specjalista ds. Szkoleń i projektów HR
+48 22 460 46 21
monika.ploszynska@progressproject.pl
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