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Fokusna področja
Svojega osebnega razvoja ne prepuščajte naključju. Načrtovanje je bistvenega pomena. Kolikokrat
ste že sebi ali drugim oznanili, da imate namen pri sebi uvesti določene spremembe, vendar ste
potem hitro zapadli nazaj v stare tirnice? Velikokrat se razvojnega načrta lotimo šele takrat, kadar
imamo pred seboj pomemben poslovni izziv ali pa je to povezano z bolečo točko. Ko boste pričeli s
planiranjem individualnega razvojnega načrta, razmišljajte podobno kot pri vsakem drugem projektu.
Oblikujte ga na način, da bo v skladu s SMART cilji, sestavljen iz aktivnosti, ki so povezane z
delovnim mestom in neposredno vezane na organizacijske prioritete.

Individualni razvojni načrt
Ljudje običajno stavijo na svoje prednosti. Zavedajo se, kaj znajo dobro in posledično radi delajo to,
kar jim omogoča uporabiti tiste veščine, ki jih dobro obvladujejo. Zavedati pa se je potrebno tudi tega,
kar bi bilo koristno spremeniti. Pomembna sta torej dva koraka: 1. Ugotoviti, v čem smo dobri in kje
imamo priložnosti za razvoj. 2. Na osnovi prvega koraka pripraviti individualni razvojni načrt. Načrt
naj bo čimbolj enostaven. Najpomembnejše priložnosti za razvoj se običajno pojavijo na delovnem
mestu in jih je najlažje prepoznati in kasneje tudi spremljati. Najenostavnejša metoda za pripravo
individualnega razvojnega načrta je K-S-S (Keep-Stop-Start) metoda oziroma N-P-Z metoda, ki
pomeni:

N - vedenja,s katerimi je potrebno NADALJEVATI. Gre za aktivnosti, ki jih počnete dobro, zato
je smiselno, da z njimi nadaljujete. Počnite jih še NAPREJ!

P - vedenja, s katerimi je potrebno PRENEHATI. S tem, ko ste analizirali CheckPoint rezultate,
ste lahko prepoznali vedenja, ki prinašajo negativne rezultate. To kaže na dejstvo, da je s
takimi aktivnostmi potrebno prenehati.

Z - vedenja, s katerimi je potrebno ZAČETI. Analiza rezultatov je prav tako pokazala, katere
aktivnosti oziroma vedenja so tista, ki bi bistveno pripomogla k boljšim rezultatom vodenja.
Običajno gre za vedenja, ki so ključna, vendar so ocenjena pod želenim območjem. Poskrbite
za to, da bo uvajanje začetkov postalo reden del vašega razvojnega procesa.

S temi preprostimi koraki lahko začnete delati na svojem individualnem razvojnem načrtu:

1. Razmislite o ocenah, ki ste jih dobili pri veščinah, označenih kot fokusna področja. Določite
tista vedenja, ki te vodstvene kompetence podpirajo in jih boste najprej vključili v vaš
individualni razvojni načrt.

2. V priročniku preglejte podpoglavje "Aktivnosti, ki predstavljajo izziv", za vsako vaše fokusno
področje.

3. Z uporabo N-P-Z modela, določite tista vedenja, ki so koristna in jih je smiselno uporabljati
še Naprej, vedenja, ki ne prispevajo k vaši učinkovitosti in je pametno z njimi Prenehati in
aktivnosti, ki jih ne izvajate, vendar bi bilo produktivno z njimi Začeti.
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Fokus na: Usmerja delo

Imejte jasna pričakovanja

Predlogi veščin, vedenj in pristopov za uporabo v praksi

• Vsa pričakovanja naj bodo znana. Jasno komunicirajte o ciljih. Poskrbite, da bodo vsi poznali
in razumeli vizijo, poslanstvo in strategijo. Pojasnite pričakovanja strank.

• Razjasnite, kaj so dolžnosti vsakega sodelavca pri doseganju ciljev. Razlagajte in odgovarjajte
na vprašanja, dokler pričakovanja niso popolnoma jasna. S sodelavci se sestanite vsaj enkrat na
četrtletje, da spregovorite o uspešnosti in ciljih za prihajajoče četrtletje.

• Razjasnite standarde ali smernice, ki jih boste uporabljali pri ocenjevanju učinkovitosti.
Navedite, kaj vam je pomembno in kakšne rezultate pričakujete ob upoštevanju etičnih
standardov.

• Jasno komunicirajte tako o politiki, postopkih in smernicah poslovanja, kot tudi o prioritetah in
časovnih rokih.

• Izdelajte opise delovnih mest, ki so jasni in konkretni. Pri izdelavi opisov vključite svoje
sodelavce.

• Podajte pravočasne in natančne povratne informacije o delovni učinkovitosti.

Aktivnosti, ki predstavljajo izziv

• Sestanite se s tistimi sodelavci, ki morda potrebujejo dodatno pojasnilo o vaših pričakovanjih.
Prosite jih, da vam razložijo, kako oni razumejo vaša pričakovanja in zakaj so jih dojeli na tak
način. Pomembno je, da vzpostavite sistem učinkovite komunikacije.

• Ko delegirate naloge, zapišite pooblastila, ki ste jih prenesli na sodelavce. Upoštevajte spodnji
seznam aktivnosti in zagotovite, da bodo vaša pričakovanja dovolj jasna.

1. Opišite nalogo in pričakovane rezultate.

2. Uskladite standarde delovne učinkovitosti in urnike.

3. Določite potrebne dodatne treninge, izobraževanja ali coachinge.

4. Določite količino in pogostost pričakovanih povratnih informacij.

5. Definirajte parametre in vire, vključno s proračunom.

6. Povejte, kdo je odgovoren za določeno zadolžitev.

Poskrbite za razumno delovno obremenitev sodelavcev

Predlogi veščin, vedenj in pristopov za uporabo v praksi

• Da bi vzpostavili in ohranili obvladljivo delovno obremenitev, najprej pokažite svojo zavzetost
za delo.

• Delegirajte odgovornosti tako, da so pokrite vse zadolžitve, in da se napori ne podvajajo. Naj
bo delovna obremenitev za vsakega sodelavca poštena in v izziv. Reorganizirajte delo, ki ni
tako produktivno, kot je bilo načrtovano. Poskrbite, da se odpravijo vse nepotrebne naloge.

• Imejte krajše sestanke, da preverite delovne obremenitve in prioritete. Razpravljajte o temah,
ki vplivajo na izid vaše enote. Pogovorite se o težavah, povezanih z nalogami in raziščite
situacijo.
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• Ko analizirate delovno obremenitev osebe, se vprašajte, ali so vse naloge nujne. Nekateri
sodelavci bodo morda prevzeli naloge v katerih uživajo, niso pa nujne za doseganje ciljev.

• Postavite prioritete. Nekdo mora narediti prvi korak in voditi, da se dosežejo cilji.

Aktivnosti, ki predstavljajo izziv

Skupaj s svojimi sodelavci oblikujte razvojni načrt, če je to le možno.

• Združite aktivnosti ali naloge, ki jih opravlja več kot ena oseba v skupini.

• Določite notranje in zunanje stranke vašega oddelka. Popišite aktivnosti, ki niso neposredno
povezane z zadovoljevanjem potreb strank in raziščite načine, kako te naloge zmanjšati na
minimum.

• Določite cilje svojega oddelka. Prepoznajte aktivnosti, ki niso neposredno povezane z
doseganjem teh ciljev in najdite način, kako jih odpraviti.

• Prepoznajte morebitne težave z delovno učinkovitostjo nekaterih sodelavcev, ki vplivajo na
obseg dela ostalih zaposlenih.

• Določite načine, kako bolj enakomerno razporediti delo.

Načrtujte ključne korake, da bi dosegli dolgoročne cilje

Predlogi veščin, vedenj in pristopov za uporabo v praksi

• Disciplinirajte se in si vzemite čas za načrtovanje. Dobro načrtovanje skrajša čas izvedbe.

• Postavite dolgoročne in kratkoročne cilje, ki so skladni s poslanstvom organizacije. Razdelite
cilje na četrtletja in mesece. Cilje nato komunicirajte na vseh sestankih. Po potrebi jih sproti
prilagajajte.

• Jasno predstavite cilje svojega tima. Tim spodbujajte, da prispevajo predloge, ki pomagajo
izboljšati proces vodenja in členjenja ciljev na manjše korake.

• Določite roke za realizacijo glavnih ciljev in prenesite odgovornost za doseganje ciljev na
sodelavce.

• Redno pregledujte napredek narejen v smeri vaših ciljev. Najmanj enkrat na četrtletje
prediskutirajte delovno učinkovitost in cilje za prihajajoče četrtletje.

• Ko planirate ključne korake, prevedite korake v odgovornosti. Zaposleni, ki jasno razumejo
svoje zadolžitve, bodo bolj učinkovito opravljali svoje naloge.

Aktivnosti, ki predstavljajo izziv

• Priskrbite tablo za vizualizacijo dolgoročnih ciljev, kjer bo jasno razviden njihov status. Z
uvrščanjem barv zraven posameznih korakov ustvarite barvni sistem, ki bo dajal jasen pregled
napredka.

• Redno izvajajte letne pogovore, na katerih razpravljajte o uspešnosti v preteklem letu ter o
ciljih za prihajajoče leto.
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Osredotočite se na poslanstvo, medtem ko se ukvarjate s
podrobnostmi

Predlogi veščin, vedenj in pristopov za uporabo v praksi

• Preglejte strateški načrt vaše organizacije. Prepoznajte vlogo vašega oddelka pri doseganju
tega načrta. Prepričajte se, da vsi razumejo in se počutijo kot del misije organizacije. Ne
izpustite priložnosti, da podelite informacije o tem, kako je delo, ki se trenutno izvaja,
povezano z vizijo in poslanstvom organizacije.

• Preglejte delovni načrt vašega oddelka skupaj s sodelavci. Ideje sodelavcev, ki vam lahko
pomagajo doseči cilje, podprite in spodbujajte.

• Praznujte dosežke ob pomembnih prelomnicah in pohvalite pozornost na podrobnosti. Vaš
tim bo ostal osredotočen na podrobnosti, če se bo zavedal, da vam je mar, in da njihov uspeh
pomeni tudi uspeh za organizacijo.

• Vsaj enkrat na mesec pojdite skozi cilje in preverite, da jih vsi razumejo. Vsak član tima naj
predstavi svoj položaj in s tem oblikuje celostni pogled na prizadevanja tima.

• Razmislite o delegiranju nalog. Ali obstajajo aktivnosti, ki bi jih morali narediti sami ali bi
lahko bile predane komu drugemu?

Aktivnosti, ki predstavljajo izziv

• Napišite svojo interpretacijo poslanstva organizacije. Preverite svoje razumevanje.

• Udeležite se sestankov, kjer vas obveščajo o napredku organizacije pri doseganju strateškega
načrta in o tem poročajte v svojem oddelku.
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Aktivnosti, ki predstavljajo izziv

Uvedite pravila za podajanje kritike. Komunicirajte s sodelavci, katera vedenja so primerna in katera
niso. Poglejte primere vedenj v nadaljevanju.

Da Ne
• vedenje osebe opišite objektivno, • posplošujte in ne uporabljajte splošnih izrazov,
• uporabljajte konkretne izraze, • uporabljajte nejasnih, abstraktnih in ohlapnih izrazov,
• opišite določen čas, kraj in dejanje, • uporabljajte besed, kot so: ves čas, stalno, že zelo

dolgo, vedno, vsi...,
• opišite dejanje in ne razloge zanj, • predpostavljajte motivov drugih,
• mirno izrazite svoja čustva, • kažite čustvenih izbruhov,
• naslovite specifično težavo ali vedenje, • napadajte značaja posameznika,
• prosite za spremembo v vedenju, • zgolj nakazovati, da bi radi spremembo,
• prosite za manjšo spremembo, • pričakujte preobsežnih sprememb,
• navedite, kaj ste pripravljeni spremeniti, • zahtevajte, da se mora spremeniti le druga oseba,
• poudarite, da verjamete v sposobnost drugih, da se

spremenijo.
• izražajte pomislekov o njihovi zmožnosti spremeniti

se.

Ohranite zbranost v stresnih situacijah

Predlogi veščin, vedenj in pristopov za uporabo v praksi

• V stresnih trenutkih se trudite ostati mirni in objektivni.

• Če čutite, da boste izgubili svojo umirjenost, se za nekaj časa umaknite iz neugodne situacije.
Vrnite se, ko boste na situacijo lahko pogledali z nekoliko distance in se nanjo učinkovito
odzvali.

• Spoprijemajte se s konflikti, preden se stopnjujejo. Takoj po nastanku težave imejte pogovor,
da bodo tudi drugi seznanjeni s situacijo, z razlogi zanjo in sprejetimi rešitvami.

• Bodite empatični do drugih in si predstavljajte, kako bi se vi počutili in odreagirali. Poglejte še
z druge strani, preden začnete braniti svojo.

Aktivnosti, ki predstavljajo izziv

• Preden rešujete konfliktne situacije se prepričajte, da niste vanjo preveč vpleteni. Sodelavce
spodbujajte, da sami rešujejo konflikte, namesto da se glede tega obračajo na vas. Pomagajte
jim, da definirajo, kje v konkretni situaciji, so vzroki za konflikt. Prepričajte se, da poslušajo
drug drugega. Zahtevajte, da poiščejo področja, kjer imajo skupne točke in interese ter
področja, na katerih se strinjajo. To jim bo pomagalo, da se zbližajo.

• Dajte jim priložnost, da rešitev najdejo tudi s pomočjo raznih alternativnih pristopov, kot je
brainstorming. Če tega ne zmorejo narediti kooperativno, potenem naredite korak naprej vi in
določite način ukrepanja.

• Izvedite sestanek, da prediskutirate, ali izbrana rešitev deluje.


