LET’S TALK
BADANIE JAKOŚCI
DIALOGU W ZESPOLE

UWALNIAMY POTENCJAŁ LUDZI I ZESPOŁÓW

DIALOG W ZESPOLE
DIALOG TO WYJĄTKOWY SPOSÓB PROWADZENIA ROZMOWY.
Intencją dialogu jest zbudowanie wspólnego rozumienia spraw,
połączenie różnych perspektyw i wytworzenie wspólnej wizji
działania.
Nasze wieloletnie doświadczenie w coachingu zespołowym
zbudowało w nas przekonanie, że dialog odgrywa ogromną
rolę w funkcjonowaniu każdego zespołu. Jest on rodzajem
meta-kompetencji, determinującej poziom wykorzystania innych
umiejętności oraz fundamentem skuteczności zespołów.
I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się zaprojektować od podstaw
autorskie narzędzie badawcze, pozwalające nie tylko zdiagnozować
poziom dialogu zespołowego, ale także wdrożyć natychmiastowe
zmiany służące poprawie jego jakości.
Zespół Inżynierii Personalnej®
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BADANIE JAKOŚCI DIALOGU W ZESPOLE
Przyjazne narzędzie on-line pozwalające określić
aktualny poziom dialogu w zespole i wskazać na zachowania wspierające lub ograniczające dialog.
Narzędzie zbudowane w oparciu o prawie 90 lat łącznego
doświadczenia wspólników IP w coachingu zespołowym
i programach poprawy skuteczności zespołów.
Dostarcza zestawu konkretnych wskazówek opisujących
zmiany zachowań o największym wpływie na poziom
dialogu w danym zespole.
Dedykowane jest zespołom: zarządzającym, projektowym,
samozarządzającym się oraz funkcjonalnym.
Świetnia alternatywa dla tradycyjnych szkoleń z zakresu
skutecznej komunikacji.
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3 KROKI DO POPRAWY DIALOGU
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Badanie trwa od 1-go do najdalej kilku dni. W ciągu zaledwie tygodnia zespół może zacząć wdrażać wnioski i zmiany służące poprawie
jakości dialogu.
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ZOBACZ WIDEO Z INFORMACJAMI I PODPOWIEDZIAMI DLA UCZESTNIKA BADANIA:

https://www.youtube.com/watch?v=UYmF0elfgJc
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BADANIE ONLINE
Badanie rozpoczynamy od wypełnienia przyjaznej ankiety on-line.
Każda osoba określa częstotliwości z jaką jej współpracownicy prezentują określone zachowania. Ankieta zawiera też kilka
pytań/stwierdzeń opisujących funkcjonowanie zespołu. Wszystkie
odpowiedzi na konkretne pytania są anonimowe.

Szacowany łączny czas wypełnienia ankiety
to od 20 do 40 minut. W zależności od liczby
współpracowników w zespole.

Ankietę można wypełnić online korzystając
z komputera lub smartfona.

10 min. to średni czas pracy
z ankietą na jednego współpracownika w zespole.
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Ankietę można wypełnić w całości lub wracać
do niej wielokrotnie. Odpowiedzi są zapisywane
automatycznie w czasie rzeczywistym.

BADANIE ONLINE
Odpowiedzi uczestników są analizowane i agregowane pod kątem wpływu poszczególnych zachowań na jakość dialogu w zespole.
Analizujemy:
4 GŁÓWNE UMIEJĘTNOŚCI

ORAZ 3 CZYNNIKI SKUTECZNOŚCI ZESPOŁOWEJ
skorelowane z poziomem dialogu w zespole

SŁUCHANIE

WYRAŻANIE
OPINII

DIALOG

POTWIERDZANIE
ROZUMIENIA

ZADAWANIE
PYTAŃ

Zdolność
utrzymania
i przywracania
dialogu

Członkowie zespołu mają świadomość standardów
i mechanizmów wpływających na jakość dialogu
i jako zespół są w stanie korygować wzajemnie
swoje zachowania i przywracać dialog, kiedy jest to
potrzebne.

Zdolność do
ujawniania
różnicy zdań
i otwartość na
konflikt

Gotowość członków zespołu do ujawniania
różnicy zdań i nagłośnienia zainstniałych konfliktów
POTENCJALNE
niezależnie od ich źródeł. Zdolność wykorzystania
ZAGROŻENIE
energii konfliktu w konstruktywny sposów pozwalający efektywnie zarządzić konfliktem.

Wzajemne zaufanie między członkami zespołu
pozwala wspołpracownikom ujawniać swoje
Siła relacji i powątpliwości, przyznawać się do słabości i błędow.
ziom zaufania
Silne, dobre relacje pozwaljaą przekierowa energię
w zespole
na rozwiązanie problemów zamiast trwonić ją na
walkę pomiędzy członkami zespołu.
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SILNA
STRONA

SŁABA
STRONA

FORMA
I WYNIKI BADANIA

DIALOG
Jan Kowalski
Raport indywidualny
oceny kompetencji dialogu
w opinii aktualnych współpracowników

JAKOŚĆ DIALOGU
W ZESPOLE
Raport zespołowy
badania z dnia 02.05.2019

Wyniki badania, wnioski i rekomendacje są udostępniane
w formie dwóch raportów. Raport indywidualny trafia tylko
do osoby zainteresowanej.
Badanie z dnia 02.05.2019

RAPORT INDYWIDUALNY

RAPORT ZESPOŁOWY

Wskazuje na twój poziom kompetencji dialogu;

Wskazuje na poziom dialogu w zespole;

Określa poziom wykorzystania czterech kluczowych
umiejętności;

Ilustruje profil zespołowy, w tym udział zachowań
wspierających i zaburzających dialog;

Pokazuje jak oceniają te umiejętności poszczególni
współpracownicy;
Podpowiada zachowania mające największy pozytywny
i negatywny wpływ;
Rekomenduje zmiany na poziomie konkretnych
zachowań (częściej, zaczniesz, przestaniesz).

Pokazuje wpływ poszczególnych członków zespołu;
Podpowiada zachowania mające największy pozytywny
i negatywny wpływ na poziomie zespołu;
Wskazuje mocne strony, zagrożenia i słabe strony
zespołu.
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TEN KRÓTKI FILM ILUSTRUJE ZAWARTOŚĆ OBU RAPORTÓW:

https://www.youtube.com/watch?v=Tom5bMkePUY
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SESJA WARSZTATOWA
Z TRENEREM
Całość badania kończy moderowana
przez trenera sesja warsztatowa. Jej celem
jest wspólne omówienie raportu zespołowego, zdefiniowanie indywidualnych
i zespołowych celów rozwojowych oraz
zaplanowanie zmian służących poprawie
jakości dialogu.
CZAS TRWANIA SESJI: 2-3 H
DIALOG?
DOBRA ROZMOWA?
DYSKUSJA?
OSTRA DYSKUSJA?
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DZIĘKI BADANIU:
Zespół zyska świadomość zachowań, które aktualnie
wspierają lub ograniczają dialog między jego członkami.
Członkowie zespołu zwiększą świadomość wpływu
i konsekwencji swojego stylu komunikowania się na
poziom dialogu.
Zespół zyska świadomość mocnych i słabych stron.
Każda z osób oraz zespół otrzymają wskazówki pozwalające wdrożyć zmiany na poziomie konkretnych zachowań.
Możliwe jest „uszycie na miarę” treningu dialogu dla
konkretnego zespołu.
Łatwiej będzie zadbać o relacje między członkami
zespołu, jeśli mają wpływ na jakość dialogu między nimi.

UWALNIAMY POTENCJAŁ LUDZI I ZESPOŁÓW

WYZWANIE DIALOGU
W Polsce, nie tylko w sferze publicznej, także w biznesie, dialog jest potrzebny jak chyba nigdy wcześniej. W badaniach opinii, menadżerowie i przedsiębiorcy pytani
o kluczowe umiejętności pracowników niezmiennie wśród trzech kluczowych wymieniają umiejętności komunikowania się i współpracy. Powoli, ale nieubłaganie
kończą się czasy, kiedy jeden mówił, a reszta słuchała. Coraz więcej pracowników oczekuje dobrej atmosfery współpracy, szacunku i możliwości wykorzystania
swojego potencjału. Nagradzające dla nich są możliwość pokazania swojej perspektywy i poczucie wpływu na sposób funkcjonowania firmy i zespołu.
Coraz częściej pracują w zespołach, które są zróżnicowane pod względem doświadczenia, wieku, czy stylu życia. Poziom dialogu decyduje o tym, czy ta różnorodność
w konkretnym zespole da efekt synergii, czy wręcz przeciwnie – będzie źródłem napięć rozsadzających go od środka.
Dialog w naszej opinii jest rodzajem meta-kompetencji, która determinuje poziom wykorzystania innych umiejętności takich jak rozwiązywanie problemów,
podejmowanie decyzji, tworzenie wizji działania i jej konsekwentnej realizacji. Owocuje wzrostem zaangażowania i buduje środowisko sprzyjające innowacyjności.
Tymczasem, nikt nie uczy nas umiejętności prowadzenia dialogu. W procesie wychowania i edukacji uczy się często czegoś wręcz przeciwnego – doskonalenia
się we wszelkich formach dyskusji. Ludzie uczą się „wygrywania rozmów”, zamiast łączenia perspektyw i szacunku do opinii innych.
Niskiemu poziomowi dialogu w zespole towarzyszą zazwyczaj zjawiska takie jak: niedotrzymywanie wypracowanych ustaleń i unikanie odpowiedzialności.
Różnorodność wywołuje problemy, zamiast budować synergię, a jakość decyzji jest słaba. Dominuje fragmentacja myślenia, co wzmacnia zjawisko działania
silosowego. Przede wszystkim jednak cierpi zdolność do uczenia się zespołowego. Zapraszamy do podjęcia wyzwania rozwoju dialogu. Nagrodą może być nie
tylko poprawa skuteczności i spójności działań zespołu. Patrząc na nasze doświadczenia, dzięki poprawie w tym obszarze, można też liczyć na, po prostu: lepszą
jakość życia, bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi oraz pełne wykorzystanie potencjału.
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„Nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale do ostatniego
tchu będę bronił twojego prawa do wygłoszenia swojej opinii”
Voltaire

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
dialog@inzynieriapersonalna.pl
Filip Wolfart, tel. 502069650
www.inzynieriapersonalna.pl

Dostępne dla uczestników są dwie wersje językowe:

