Antreneaza ti mintea
E Book dedicat setei tale de cunoastere
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Emoţiile stimulează învăţarea

Contextul în care trăim ne „obligă” să învăţăm continuu, să evoluăm, să ne perfecţionăm.
Din dorinţa de a ne alinia la cerinţele actuale, de a fi în pas cu ultimele noutăţi şi trenduri şi
de a supravieţui mediului concurenţial, uneori, ne angrenăm într-un proces de învăţare
haotic, axat pe acumularea unei cantităţi cât mai mari de informaţie.
Altfel spus, ne autobombardăm cu informaţii din toate părţile. „Devorăm” o mulţime de cărţi
care, de multe ori, nu ne plac şi nu ne interesează, dar care „trebuie” citite, mergem la
traininguri, indiferent că avem sau nu nevoie de ele, ne apucăm de tot felul de cursuri, în
speranţa că, la un moment dat, ne vor folosi cumva, alergăm pe la evenimente şi
workshopuri, pentru că sunt la modă, interactive şi interesante…

Foto: Michael Sean Gallagher, www.flickr.com
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Cu alte cuvine, încercăm să fim „acolo” cu
orice preţ. Uităm însă un „amănunt”: ca să
dăm randament şi să obţinem performanţă,
trebuie să învăţăm într-un mod organizat şi,
cel mai important, personalizat. Fiecare
persoană este unică, are un anumit „bagaj”
de capacităţi şi preferinţe (influenţate de
educaţie, familie etc.), ceea ce înseamnă că
are nevoi diferite şi că învaţă diferit, în
propriul ritm.
Acest lucru presupune ca procesul de
învăţare să fie perfect adaptat nevoilor sale.
Ca să ne îmbunătăţim procesul de învăţare,
mai întâi de toate este necesar să ne
stabilim obiectivul, interesul. Apoi, trebuie să
luăm în calcul următoarele aspecte şi să
alegem ceea ce ni se potriveşte cel mai bine.
1. Sursele de învăţare
Sunt nenumărate. Dintre ele, cele mai la
îndemână sunt cărţile, cursurile clasice sau
online, internetul etc.
2. Metodele de învăţare
În afară de studiul individual, putem apela la
traininguri, coaching, mentoring, e-learning,
învăţare experienţială.
3. Punerea teoriei în practică
Este o etapă esenţială pentru fixarea a ceea
ce am învăţat. Neaccesate prin practică (la
locul de muncă, prin proiecte etc.),
informaţiile asimilate se vor şterge cu timpul
din creierul nostru.
Atenţie! Emoţiile joacă un rol foarte important
în reţinere şi experienţă.
Studiile neuroştiinţifice au demonstrat faptul
că, în principal, creierul nostru stochează
conceptele care fie îi plac, fie îi displac. În
schimb, informaţia neutră din punct de

vedere emoţional se pierde. Asta
înseamnă că, dacă nu ne place ceea ce
învăţăm, nu vom reţine informaţiile aşa
cum trebuie. Conform
teoriei Autodeterminării, ai cărei autori
sunt Richard Ryan şi Eduard Deci, care
se referă la dezvoltarea continuă a
oamenilor şi la nevoile lor psihologice
înnăscute, motivaţia poate fi intrinsecă şi
extrinsecă. Astfel, putem fi motivaţi pentru
că apreciem o activitate sau pentru că
suntem constrânşi din exterior.
Ei bine, emoţiile pe care le trăim în timp
ce învăţăm pot facilita sau frâna acest
proces. Astfel, dacă suntem supăraţi,
nervoşi, frustraţi, vom fi mai puţin
receptivi, spre deosebire de situaţia
inversă, când suntem binedispuşi,
bucuroşi, relaxaţi.
De asemenea, crearea unui climat plăcut
în timp ce învăţăm contribuie la creşterea
stării noastre de bine, la implicarea
noastră în procesul de învăţare şi, deci, la
obţinerea unor rezultate mai bune.
Probabil aşa se explică şi faptul că, în
ultima perioadă, este foarte la modă ca
trainingurile şi sesiunile de coaching să
se desfăşoare în locuri cât mai „exotice”
(spa-uri, scuba diving, sesiuni de călărie
etc.).
De asemenea, prelegerile ţinute de
oameni inspiraţionali, care vin din afara
sferei businessului, precum artişti şi
sportivi, foarte apreciate în acest
moment, mizează pe acelaşi principiu al
asimilării informaţiei sub impact
emoţional.
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Monotasking / Multitasking
Învăţarea este un proces care presupune un efort suplimentar de înţelegere, de
“redesenare” a unor trasee neuronale, motiv pentru care creierul nostru are nevoie de
concentrare 100%.

Cu alte cuvinte, este esenţial ca, atunci când învăţăm, să ne dedicăm cu totul acestei
activităţi. De ce? Răspunsul vine din partea ştiinţei, care spune că, în timpul acestui
proces, în creierul nostru se activează o zonă care consumă mai multă energie şi care nu
e făcută să proceseze sarcini în paralel. Drept urmare, suprapunerea mai multor activităţi
nu face altceva decât să rupă ritmul.
Pentru reconectare, creierul trebuie să consume mai multă energie, fapt care duce în scurt
timp la oboseala intelectuală. Deci, atunci când învăţăm, este foarte important să ne
asumăm un timp suficient pentru a înţelege, pune în practică şi exersa ori de câte ori e
nevoie ceea ce am învăţat. Pe scurt, trebuie să evităm pe cât posibil multitaskingul, care
este inamicul învăţării.

Repetiţia, mama învăţării
Prin învăţare, au loc schimbări în cunoaşterea şi comportamentul nostru. Mecanismul este
următorul: fiecare mişcare şi fiecare gând se produc prin trecerea informaţiilor printr-o
reţea de celule nervoase şi prin procesarea lor de către creier. Neuroştiinţa a demonstrat
că există anumite celule care influenţează direct procesul de învăţare şi care poartă
numele de astrocite (celule în formă de stea).
Ei bine, pentru a învăţa ceva nou, celulele nervoase formează conexiuni care nu au mai
existat până în acel moment sau le consolidează pe cele deja existente, în cazul în care
informaţiile respective au legătură cu o experienţă a noastră. Practic, învăţarea constă în
formarea unor sinapse, adică a unor legături chimice între doi neuroni.
Astfel, informaţia poate trece mai departe către zonele specializate din creier. Ce se
întâmplă însă atunci când vrem să consolidăm o informaţie deja existentă? De exemplu,
atunci când ne propunem să ne specializăm într-un domeniu. Prin exersare, prin repetiţie,
nu facem altceva decât să întărim nişte legături (sinapse) deja existente.
Concluzia: pentru ca anumite zone din creier să se modifice, există o condiţie esenţială: să
exersăm, să repetăm zilnic acelaşi tipar. De pildă, dacă ne propunem să ne însuşim un
limbaj de leadership şi începem să-l exersăm, creierul nostru va începe să creeze „trasee”
noi, care ne vor ajuta să ne schimbăm.
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Ghici cine vine la training?!
Mr. Perfect
El (de obicei, este un el) le știe pe toate.
Nu avea nevoie de acest curs, dar a fost trimis. Cineva a considerat, nu se știe de ce, că el trebuie
să participe. Dar urechile îi sunt închise, iar mintea îi stă la alte probleme. Implicare minimă, se
simte ca la impuse. Pleacă, totuși, cu pixul primit la curs.
Rambo
Ceva nu e în regulă cu voi. Și mandatul meu aici e să mă bat, să arăt că ideile acestea nu se
aplică la noi, că exemplul tău nu e relevant, că pixul e ieftin și că, de fapt, nici n-ar mai trebui date
pixuri și caiete, că a fost ori prea multă teorie, ori prea multă exersare. El este “Mr. Perfect on too
much coffee” sau un om normal agasat prea mult și de prea mulți în fiecare zi, care se simte ca
bila de la Flipper și se leagă și el de cine poate.
Profesorul studios
Analizează fiecare idee privind pe sub o sprânceană ușor arcuită. Ar fi dorit ca manualul să aibă nu
doar 70 de pagini, formulează în cinci minute câte o întrebare, aducându-l până aproape de
explozie pe Rambo și confirmându-i lui Mr. Perfect că nu avea ce căuta aici. Este preocupat mai
mult de frumusețea și profunzimea ideilor decât de aplicarea lor în activitatea lui. Pleacă mulțumit
dacă a fost provocat intelectual de către cineva cel puțin la fel de citit ca el.
„Cum altfel pot slăbi?”
Personajul nostru se află în căutarea unor noi idei pe care să le aplice. Mereu altceva. Ce alte
cursuri mai faceți? Ce metode noi aveți? Dacă am cânta și-am dansa un pic? “Odată, a venit un
poet care ne-a compus fiecăruia un plan de acțiune cu rimă și ni l-a croșetat apoi cu ochii închiși pe
câte un mouse pad decupat chiar de către noi dintr-o anvelopă veche de tractor. Grozav curs a
fost! Aveți și voi așa ceva?” Spre deosebire de profesorul studios, omul nostru chiar vrea să
slăbească, dar toate rețetele și sugestiile de până acum sunt banale (a se citi “sunt bune, dar se
cere efort”). E în căutarea rețetei de slăbit cu bere, cartofi prăjiți și ciocolată.
Cu siguranță, tu nu ești nici unul dintre aceștia și nici n-ai fost vreodată. Și, desigur, nu doar acești
oameni vin la cursuri. Majoritatea vin preocupati să învețe, să devină mai buni, să își rezolve
problemele și să se bucure mai mult de viață.
Cu toții, însă, putem avea bariere în calea învățării și aplicării învățării, poate la fel de puternice
precum cei de mai sus sau unele mai discrete, dar la fel de eficace. Instinctul de învățare este,
poate, unul dintre cele mai puternice instincte ale noastre, mai ales în primii ani de viață. Facem ce
facem apoi și îl înăbușim, mulțumindu-ne cu puțin.
Nu poți învăța dacă nu vrei. Dar dacă vrei, azi poți învăța aproape orice și îți poți transforma viața
în moduri pe care ieri poate nici nu ți le imaginai.
Succes!
Octavian Pantiș
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De ce învățăm mai bine atunci când
nu suntem singuri?

Sunt puține cazurile în care creștem singuri.
Psihologii susțin că ne dezvoltăm doar atunci
când ne aflăm într-o formă de raport cu alți oameni.
Cu toate acestea, putem învăța singuri, în ședințe de
training formale și în programe de dezvoltare, ne
putem schița propriile planuri de creștere, oportunități
de învățare și sesiuni de pregătire pentru a ne
dezvolta anumite abilități și pentru a dobândi
cunoștințe și resurse utile. Dar putem să deținem un
mai mare control asupra procesului de învățare la
muncă, dacă facem o prioritate din a construi relații
de calitate cu oameni, scrie Harvard Business
Review.
Ce sunt relațiile de calitate? Sunt acele relații cu
oameni în care ne simțim priviți dintr-o perspectivă
pozitivă, manifestăm același comportament, la rândul
nostru, și ne simțim revitalizați. A ne simți priviți dintro perspectivă pozitivă înseamnă că cineva vede cele
mai bune aspecte ale noastre, chiar dacă ne
cunoaștem de puțin timp. Reciprocitatea înseamnă că
simțim că persoana cealaltă este deschisă față de noi
și ne pune pe primul plan în comunicare. Într-un final,
vitalitatea se traduce în starea de energizare pe care
o avem atunci când simțim că am dezvoltat o relație
cu altcineva – ne simțim plini de viață și mult mai
capabili.
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Conexiunile de calitate sunt ceea ce Barbara Fredrickson denumește ”mici momente
de dragoste” în care căpătăm un sentiment de siguranță și de putere de a face mai
mult și de a ne seta scopuri mai înalte. Ne dezvoltăm mai ușor în acest context
pentru că ni se deschid orizonturile ușor, avem încredere în ceea ce putem obține și
nu ne înspăimântă posibilitatea unui eșec.
Potrivit unor studii conduse de către specialiști HBR și nu numai, există cel puțin
cinci modalități prin care ne putem dezvolta și crește cu ajutorul relațiilor de calitate.
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Dilema primului an de management şi
cinci comportamente care te pot face un
“Leadman”
De multe ori, cei care ajung în poziţii de management consideră că a fi manager este
cumva un proces natural, în evoluţia lor profesională: “de la subordonat, promovez ca şef”.
Dar, de fapt, mulţi nu realizează că este o cu totul altă „profesie”, iar ceea ce li se părea
relativ simplu prin prisma competenţei lor înalte şi a performanţei pe măsură în rolul anterior
se dovedeşte a fi mult mai complicat, acum. Pentru că este dificil, de multe ori, să lucrezi cu
oameni în subordine.

Ca şi în viaţă, primul an de management poate să fie echivalent, din punct de vedere
profesional, cu anii de studiu în care ai oportunitatea să înveţi lucruri noi şi interesante, să
faci proiecte minunate, dar, din când în când, să mai și pici câte un examen.

13

Care este soluţia, totuşi?
În primul rând, imediat ce eşti avansat, nu te
grăbi să te „arunci” în activitate. O să ai
tendinţa să rezolvi singur sarcini, ca pe
vremea când nu aveai oameni în echipă. Ia-ţi
un timp de gândire, discuta cu şeful tău,
încearcă să înţelegi cât mai bine care ţi-e
rolul, ce se aşteaptă de la tine, care îţi sunt
resursele şi provocările.
În al doilea rând, dacă vezi (şi vei vedea) că
sunt probleme, prima întrebare trebuie să fie
„care dintre oamenii mei ar putea avea
soluţia?”. Vorbeşte cu ei, acordă-le sprijin şi,
doar dacă ei nu reuşesc să vină cu o soluţie,
oferă-le-o tu (dar nu o şi implementa tot tu!)
Dacă vezi conflicte, nu te grăbi să tragi
concluzii. Informează-te, înainte de a
acţiona. De multe ori, conflictele în
organizaţii nu sunt personale, ci au la bază
obiective de business care se contrazic pe
anumite porţiuni.

Foarte important: înţelege-ţi oamenii din
punctul de vedere al potenţialului şi al
dorinţei lor de dezvoltare. Ca în dragoste, şi
în dezvoltare este nevoie de doi, aşa încât,
dacă angajatul nu vrea să se dezvolte, nu îl
forţa doar de dragul de a-l trimite la un
training.
Lumea o să-ți spună că trebuie să fii un
leader pentru echipa ta, să-i inspiri şi
entuziasmezi, dar că trebuie să-i tragi și de
urechi, dacă nu fac bine ceea ce fac, şi să le
urmăreşti performanţa.

Eu îţi propun să abordezi lucrurile din
ambele părţi şi să te dezvolţi ca
„Leadman”, “SuperMan”, “Ager”!

Poate te întrebi ce înseamnă un
Leadman? El este un personaj de
poveste, jumătate Leader, jumătate
Manager, care îmbină cu succes două
roluri esenţiale.
Gândeşte-te dacă vrei ca un asemenea
om să ajungă echipa ta! Dacă organizaţia
are o viziune şi o direcţie, cu atât mai
bine: o poţi discuta cu membrii echipei,
poţi vedea ce provocări văd ei şi cum vă
puteți face viaţa mai simplă în drumul
spre obiective; dacă cele două nu sunt
clarificate, strânge echipa în jurul tău şi
alcătuiţi-o împreună! (iată, aici, o
potenţială sursă pentru detalii
suplimentare)
Atenţie ce zici / faci / promiţi / lauzi /
critici; nu face niciodată ceva ce ţie nu ţiar plăcea să-l vezi pe şeful tău făcând.
Ai o strategie (dacă nu, o putem face
împreună şi îți pot spune și de ce) pe
care să o trăieşti chiar tu, să fii în acel
film?
Întreabă, întreabă, întreabă şi ascultă,
ascultă şi iar ascultă! O întâlnire cu un
angajat ar trebui să te aibă pe tine
vorbind 20% din timp, nu mai mult!
Foloseşte feedback-ul bazat pe
descrierea a ceea ce s-a întâmplat şi
impactul observat, fără judecaţi de
valoare.
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Dincolo de toate aceste aspecte, foarte importantă este exersarea şi punerea în practică a
celor de mai sus şi chiar împărtăşirea de idei şi experienţe cu ceilalţi. De aceea, te invităm în
programul nostru „SuperMan-Ager. Prima mea echipă!”, pentru a afla mult mai multe, dar,
mai ales, pentru a exersa şi a pune în practică cele mai importante aspecte ale rolului unui
manager „pentru prima dată”.
Iată câteva detalii despre curs:
Cursul are integrat un instrument de evaluare a abilitaţilor de management - Way
Manager - simplu şi uşor de folosit, care se potriveşte perfect pentru managerii la
început de drum.
Instrumentul furnizează o poză clară a situaţiei actuale a noului manager sub patru aspecte
ale rolului său (Management organizaţional, Managementul echipei, Managementul
schimbării şi resursele rersonale pe care le aduce în acest rol).
Astfel, dintr-o dată, provocările noilor manageri devin mai uşor de înţeles şi de rezolvat.
• Ziua 1 se concentrează pe dezvoltarea MEA ca manager: cum îmi cresc eficiența, cum
devin atât un bun organizator, cât şi un lider inspirațional, cum pot face faţă schimbării de
rol şi ce resurse personale am pentru asta.
• Ziua 2 se concentrează pe a clarifica şi antrena modalităţi de a dezvolta echipa, a
comunica cu aceasta şi de a conduce oameni.

În varianta in-house a cursului, vă propunem şi o jumătate de zi de follow-up, într-un mediu
informal, în care să discutăm pe fapte, să împărtăşim idei, să facem schimb de experienţă,
să consolidăm învăţarea. Adică, să devenim SuperMan-ageri!
Cursul este conceput pentru:
• Cei recent promovaţi în posturi de supervizori, team-leaderi, management;
• Cei care doresc consolidarea abilităţilor de management de bază: rol, leadership,
planificare, coordonare şi organizare, control, motivarea şi dezvoltarea oamenilor, abilităţi
de lucru cu oamenii, comunicare, feedback, apreciere;
• Cei care sunt în primii doi-trei ani de management, supervizare şi doresc o consolidare a
abilitaţilor lor;
• Cei care vor pentru echipele lor dezvoltarea unui climat bazat pe încredere şi eficientă.
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De ce să parcurgi acest program:
• Interactivitate: Programul este special conceput pentru a fi cât mai dinamic și interactiv,
astfel încât învăţarea să se producă într-un mod atractiv.
• Aplicare: Abordarea noastră pune mare accent pe aplicare şi exersarea noilor
comportamente. Avem o multitudine de jocuri de rol, sesiuni video, studii de caz, miniworkshopuri;
• Proiecte în organizaţie: fără a învesti foarte mult timp, participanţii rămân conectaţi la
subiect, prin implementarea ideilor din workshop-uri, în cadrul muncii lor.
Ce vei face în cele două zile de curs:
• vei înţelege rolul de manager de oameni în contextul echipei şi organizaţiei;
• vei putea să îți creezi propria viziune, strategie şi obiective de dezvoltare personală şi
managerială;
• îți vei antrena adaptarea stilului de management la echipă şi la organizaţie;
• vei învăţa şi experimenta tehnici şi unelte de management pentru a obţine performanţă;
• vei învăţa cum să gestionezi situaţiile dificile şi să faci managementul conflictelor;
• vei învăţa să comunici motivaţional şi eficace;
• vei învăţa cum să îți coordonezi echipa pentru a obţine excelentă în execuţie;
• vei exersa mult feedback şi câteva tehnici de coaching;
• vei deprinde repede tehnici, atitudini şi comportamente pentru motivarea, retenţia şi
dezvoltarea oamenilor;
• În final, vei înţelege să creezi şi să întreţii un mediu care încurajează performanţa.

Cere-ne detalii la:
viviana.andone@mmmconsulting.ro
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Mindfulness – din templele spirituale în
„templele de afaceri”
Articol de: Mihai Popa-Radu şi Sergiu Rusu
Cuvântul „mindfulness” se rosteşte din ce în ce mai des, în locuri diverse şi
neaşteptate. Dacă până mai ieri era mai degrabă şoptit şi primit cu reticenţă de către
occidentali, având în vedere asocierea sa cu practica meditaţiei, acum a ajuns să fie
rostit fără teamă în plenul Parlamentului Britanic, la Forumul Global de la Davos şi în
open-space-urile de la Google şi Intel.

Iar dacă până de curând
se scria despre
mindfulness doar în
reviste cu caracter
spiritual, acum apar
constant articole în
Harvard Business Review
şi The Economist, pentru
ca în februarie 2014 să
fie pe coperta revistei
TIME scris cu litere mari:
„The Mindfulness
Revolution”. În plus,
mindfulness este prezent
sub o formă sau alta în
programele unor
prestigioase instituţii de
învăţământ, precum
INSEAD, IMD, Harvard şi
Stanford. Simplu spus,
mindfulness înseamnă să
trăim momentul prezent
pe deplin, atenţi în mod
conştient la ceea ce
gândim şi simţim.

Mindfulness
Este un mod
de viata în
care trăim cu
prezenta
constienta
fiecare
moment, la
deplinul
nostru
potential.

Mindfulness este o
stare de spirit în care
omul relaţionează cu
experienţa din fiecare
moment, fără judecăţi
de valoare sau
reactivitate emoţională
şi cu o mai mare
capacitate de a acţiona
cu intenţionalitate şi
conştiență, cu rezultate
benefice pentru sine,
dar și pentru ceilalți.

Conceptul are rădăcini
milenare în tradiţiile
orientale, fiind mult mai
mult decât meditaţia de
concentrare, cunoscută
sub numele de
mindfulness meditation.
„Mindfulness este un
instrument estic pentru
rezultate vestice”,
spunea cineva. Odată
cu ritmul 24/7, ce cara-
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It’s a VUCA World!
Management Skills for Dealing with Ambiguity

O privire generală asupra programului:
Noi toți trăim într-o lume VUCA!
Volatilitate, Incertitudine (Uncertainty), Complexitate și Ambiguitate (VUCA) sunt caracteristicile mediului
de business din zilele noastre. Realitatea schimbătoare, potențialul ridicat de înțelegere eronată a
semnalelor pieței, complexitatea sau, dimpotrivă, lipsa informațiilor le găsim la tot pasul în activitatea
noastră.
Pentru organizațiile zilelor noastre, VUCA devine deja un alt nume pentru “a fi pregătit să faci față”.

Cui se adresează:
Acest curs se adresează managerilor care
activează într-un mediu (extern sau intern)
dinamic cu un grad ridicat de incertitudine,
schimbare și ambiguitate.

Obiectivele principale:
Programul își propune să dezvolte abilitățile de a :
Gestiona Ambiguitatea din perspectiva
Emoțională
Gestiona Ambiguitatea din perspectiva
Practică/Operațională

Participanții la acest curs vor:
Identifica atributele diferitelor situații dificile si cum le pot transforma în potențiale de
acțiune
Cunoaște și aplica principiile managementului ambiguității pentru o mai bună capacitate de
luare a deciziilor
Conștientiza și înțelege propriul răspuns la situații ambigue și cum își pot ajusta reacțiile de
tip emoțional pentru a face față provocărilor
Deprinde intrumente de lucru cu/în situații ambigue, schimbătoare, impredictibile sau cu
grad mare de risc

Implementat de:

The Knowledge Transfer Company

cterizează funcționarea organizațiilor performante, vine şi stresul de a ne regăsi
printre milioane şi milioane de alte voci şi minţi. Tot mai multe companii, din domenii
diverse şi cu culturi organizaţionale diferite, îşi încurajează angajaţii să adopte un stil
de muncă „mindful”.
Departe de a fi închisă, iată o listă a companiilor care au integrat cu succes practicile
mindfulness: Google, Target, Intel, Aetna International, Facebook, Twitter, eBay,
General Mills, Ford Motor Company, Cargill, Hearst Publications etc.
În ultimii ani, din ce în ce mai mulți lideri din mediul de afaceri au început să mixeze
şi să adapteze tradiţiile spirituale milenare la cele mai recente rezultate ale
cercetărilor din psihologie şi neuroştiinţe, cu scopul declarat de a crea o cale simplă,
dar puternică de a creşte performanța angajaților într-un mod ecologic și sustenabil
pe termen lung.
Pe scurt, iată câteva dintre beneficiile pe care mindfulness le oferă mediului de
afaceri:
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– creşterea substanţială a puterii de concentrare
Tradiţional, marele inamic al concentrării este multitaskingul, atât de apreciat ca
evidenţă a randamentului superior, a eficienţei. Conform studiilor din neurologie,
multitaskingul diminuează capacitatea memoriei, a funcţiilor analitice şi reduce fluxul
sangvin din emisfera cerebrală dreaptă, adică exact locul unde se exprimă şi
dezvoltă creativitatea. Aceasta în condiţiile în care creativitatea este privită unanim
ca element critic în inovaţie, luarea deciziilor, rezolvarea problemelor şi în
dezvoltarea calităţilor de lider. Meditaţia de tip mindfulness este o metodă excelentă
de a creşte concentrarea şi de a ne ajuta să rezistăm tentaţiei automatismului şi
rutinei multitaskingului.
– combustibil pentru creier
Concentrarea profundă pe respiraţie poate aduce şi beneficii fiziologice. Prin natura
lor, oamenii respiră superficial. S-o spunem direct, nu ne ajutăm creierul să
primească oxigenul de care are atâta nevoie. Mai mult oxigen în creier aduce
beneficii imediate legate de capacitatea noastră de a învăţa noţiuni şi aptitudini noi şi
de a ne îmbunătăţi memoria. Un creier oxigenat este un creier optimizat, un avantaj
strategic pentru orice lider, pentru orice afacere.
– reducerea stresului
Stresul este, dincolo de orice definiţie ştiinţifică, despre percepţia controlului sau mai
degrabă a lipsei lui. Când nu deţinem controlul, devenim neliniştiţi, şi atunci se
manifestă stresul. Liderii din mediul de afaceri care înţeleg acest lucru vor face tot ce
este posibil pentru a le crea angajaţilor un nivel de autonomie şi control care să
reducă stresul. Când priorităţile sunt neclare sau se schimbă des, angajaţii alunecă
invariabil şi frenetic în… multitasking!
Integrarea unei practici mindfulness în activităţile de lucru zilnice, chiar dacă nu face
parte din cultura companiei, poate elimina multitaskingul ineficient, poate reduce
stresul asociat şi poate creşte productivitatea. Cele trei beneficii generice enumerate
stau la baza multor altora care decurg din ele: claritate în gândire, prezenţă de spirit
şi concentrare în situaţii critice, un mai bun echilibru între viaţa personală şi cea
profesională, creativitate prin accesul de resurse mentale neexploatate, performanţă
ridicată pe termen lung, empatie – prin creşterea nivelului inteligenţei emoţionale,
gândire intuitivă, agilitate şi adaptabilitate mentală sporite şi gestionarea eficientă a
emoțiilor.
Nu în ultimul rând, mindfulness este un element de bază pentru dezvoltarea
inteligenței emoționale și pentru gestionarea sănătoasă și eficientă a emoțiilor. Un
lider bun se va percepe întotdeauna ca „work in progress“ şi va încerca să se
optimizeze, căutând apropierea de ideal. Practica mindfulness este cu siguranţă un
instrument puternic ce poate realiza aceasta.
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Equatorial Marathon
pentru că oamenii știu, dar nu fac!

Dan Berteanu, Managing Partner, Equatorial
Înainte de a intra în subiect, aş vrea să stabilim împreună diferenţa dintre gamificare
(Gamification) şi învăţarea prin joc (GBL – Game-based Learning).
Gamificare, pe scurt, înseamnă folosirea mecanicilor de joc (puncte, badge-uri și
clasamente) în situaţii non-joc. Gamificarea există de multă vreme în piaţă. Spre exemplu,
promoțiile cu articole sportive sau genți de voiaj de la benzinării nu sunt nimic altceva decât
gamificare în marketing, dar conştientizarea şi răspândirea acestei abordări s-a petrecut
abia în ultimii cinci, șase ani în momentul în care Yu-kai Chou a conceptualizat modelul
Octalysis și a început să propovăduiască abordarea.
Învăţarea prin joc (Game-based Learning), chiar dacă o aplicaţie specifică a gamificării în
învăţare, este ceva mai complexă pentru că implică combinarea mecanicilor de joc cu
ştiinţele cognitive, cu psihologia pozitivă şi cu tehnologia informaţiei.
De mai bine de trei ani, alături de colegii mei de la Equatorial, m-am concentrat pe a învăța,
experimenta, greși și perfecționa dezvoltarea proiectelor de învățare prin joc. În 2015, am
creat Equatorial Marathon, prima platformă de învățare prin joc din România și în cele 20
de proiectele pe care le-am implementat până acum, am abordat teme organizaționale
foarte diverse. Am contribuit la dezvoltarea liderilor şi la managementul talentelor, am
generat schimbarea mentalităţii şi a obiceiurilor de vânzări, am crescut colaborarea şi
sinergia echipelor, am dezvoltat orientarea și centrarea spre client, am implementat un nou
sistem de valori la nivel de organizație şi am regândit, împreună cu profesorul coordonator,
masterul de resurse umane din Academia de Studii Economice - Facultatea de
Management. În esenţă, orice nevoie de schimbare de comportament poate fi abordată prin
joc atâta timp cât pornim de la obiective precise şi clarificăm comportamentele dezirabile
care trebuie să fie folosite și transformate în noi obiceiuri.
Equatorial Marathon™ are ca metaforă o cursă de maraton. Practic, ca să avanseze în
cursă, participanții trebuie să facă ceea ce noi numim „provocări de alergare”. Acestea sunt
sarcini / activităţi reale din viaţa lor de zi cu zi.
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Dacă, de exemplu, vorbim despre participanţi-manageri cărora vrem să le dezvoltăm
obişnuința de a recunoaşte merite, o provocare ar putea suna ceva de genul „folosește
instrumentul de recunoaştere a meritelor într-o conversaţie cu un membru al echipei tale,
cere-i să-ţi scrie cum s-a simţit şi încarcă ambele documente în platformă”.
Dacă vrem să-i determinăm pe reprezentanţii de vânzări să prospecteze mai mult, o
provocare ar putea suna ceva de genul „participă la un eveniment de business, adună cărţi
de vizită de la cât mai mulţi potenţiali clienţi, fă o poză cu cele mai interesante trei cărți de
vizită şi încarcă poza în platformă”. Design-ul integrează toate tipurile de stimulente la care
reacționăm noi, oamenii, - economic, social şi moral - pentru a ne asigura că fiecare
participant va găsi cel puțin unul cu care să rezoneze. Astfel că le dăm o monedă virtuală
cu care îşi pot cumpăra lucruri din RUNNING EXPO, îi „constrângem” să lucreze în echipă
şi luptăm împreună cu flagelul care face 225.000 de copii din România să se culce flămânzi
în fiecare seară.

Avem, până acum, 802 ”alergători” din toate categoriile de vârstă şi gen, avem familii de
job-uri şi industrii foarte variate. Rata medie de adopţie a fost de 76%. Cu alte cuvinte,
aproape opt din zece participanţi învaţă prin joc pentru că vor (este important să știți că
participarea în aceste proiecte este comunicată de la bun început ca fiind benevolă).
Cred că succesul proiectelor de învățare prin joc de până acum se datorează în principal
design-ului care răspunde nevoilor psihologice pe care oamenii le au atât în viaţa
profesională, cât şi în cea personală, nevoi pe care ştiinţa ne arată că le avem toţi:
În primul rând, şi cel mai important, ne dorim ca munca noastră să aibă semnificaţie.
Sensul exact al cuvântului "semnificaţie" este diferit de la persoană la persoană, dar pentru
toată lumea înseamnă a fi implicat în activităţi provocatoare care ne permit să vedem
impactul direct al eforturilor noastre.
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În al doilea rând, ne dorim succesul sau cel puţin şansa de a avea succes în ceea ce
facem. Vrem să ne simţim puternici şi să dovedim că suntem buni la ceea ce facem. Avem
nevoie să fim optimişti cu privire la şansele noastre de succes, să aspirăm la progres şi să
simţim că ne este mai bine azi decât ieri.
În al treilea rând, ne dorim conexiune socială. Oamenii sunt fiinţe sociale şi chiar şi cei
mai interiorizaţi dintre noi se simt bine atunci când petrec timp cu oameni de care le pasă.
Vrem să împărtăşim experienţe şi să construim legături şi, cel mai adesea, realizăm că
acestea se întâmplă când facem lucruri care contează, împreună.
În al patrulea rând, şi în cele din urmă, tânjim după scop şi sens. Cu alte cuvinte, tânjim
după şansa de a fi parte din ceva mai mare decât noi înşine, de a contribui la ceva care are
importanţă, dincolo de propriile noastre vieţi.
Dacă v-am stârnit curiozitatea și dacă vă doriți să creșteți nivelul de engagement al
angajaților sau să creșteți colaborarea dintre oameni și departamente sau poate să creați
cadrul în care angajații să poată aplica ceea ce au învățat în programele de training din
trecut, vă rog scrieți-mi la dan.berteanu@equatorial.ro pentru că m-aș bucura să încercăm
să vă fim de folos.
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MBA-ul plătit de către firmă.
Cu ce ne obligă?

Articol de: Adela Cristea, Managing Partner
Visul multor tineri valoroși e să facă un MBA. De cele mai multe ori, însă, principala piedică
în calea acestui vis este costul unui astfel de program. Cazul fericit e atunci când
angajatorul este dispus să investească în formarea profesională a angajatului, respectiv să
finanțeze din fonduri proprii această formă de școlarizare.

Care este cadrul legal în care se poate desfășura o astfel de relație, care sunt avantajele
pentru angajat și angajator și ce-i poate cere compania angajatului în schimbul acestei
investiții?
Finanțarea de către angajator a unor programe de studii, inclusiv cele de tip MBA intră sub
incidența Titlului VI din Codul Muncii “Formarea profesională”. Chiar dacă legislația fiscală
la acest capitol în România este destul de deficitară și nu prevede facilități și deductibilități
speciale pentru angajatorii care investesc în astfel de programe de studii, legislația muncii
este destul de completă la acest capitol și oferă atât angajatului, cât și angajatorului o serie
de drepturi, respectiv avantaje.

Title of the book
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“Art. 192
(1) Formarea profesională a
salariatilor are următoarele obiective
principale:
(…) e) dobândirea unor cunoştinţe
avansate, a unor metode şi
procedee moderne, necesare pentru
realizarea activităţilor profesionale;
(…) g) promovarea în muncă şi
dezvoltarea carierei profesionale”

Care este cadrul juridic al unei astfel
de relații?
Încadrarea juridică a finanțării
programelor de MBA în categoria
programelor de firmare profesională a
salariaților poate fi făcută în baza art.
192, alin (1), e) și g), respectiv art. 193
c), e) și f) din Codul muncii.

“Art. 193
Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:
(…) c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinatate;
(…) e) formare individualizată;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat”
Mai mult, conform art. 194 din același act normativ, angajatorii au obligația de a
asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații cel
puțin o data la doi ani, dacă angajatorul are cel puțin 21 de salariați sau cel putin o
data la trei ani, dacă societatea are mai puțin de 21 de salariați, cheltuielile cu
participarea la programele de formare profesională fiind suportate de către
angajatori.
Evident că aceasta nu presupune implicit finanțarea de către angajator a unor
programe costisitoare, de genul celor de tip MBA, dar nici nu le exclude pe
acestea..
Cum se derulează lucrurile?
Conform art. 196 alin 1 din Codul Muncii, participarea la formarea profesională
poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau a salariatului. Așadar, în cazul în care
un angajat își dorește să urmeze un program de tip MBA, el se poate adresa
angajatorului pentru a verifica disponibilitatea acestuia în a finanța sau co-finanța
un astfel de program.

Conform art. 199 alin 2 din Codul Muncii, angajatorul va decide cu privire la
cererea formulată de către salariat în termen de 15 zile de la primirea solicitării.
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Totodată, angajatorul va decide cu
privire la condițiile în care va permite
salariatului participarea la forma de
pregătire profesională, inclusiv dacă va
suporta în totalitate sau în parte costul
ocazionat de aceasta.
Modalitatea concretă de formare
profesională, drepturile şi obligaţiile
părtilor, durata formării profesionale,
precum şi orice alte aspecte legate de
formarea profesională, inclusiv obligaţiile
contractuale ale salariatului în raport cu
angajatorul care a suportat cheltuielile
ocazionate de formare profesională, se
stabilesc prin acordul părţilor și fac
obiectul unor acte adiționale la
contractele individuale de muncă,
conform prevederilor alin. 2, art. 196.
Cum se poate proteja angajatorul?
Conform art. 198 alin. 1 din Codul
Muncii, salariații care au beneficiat de un
curs sau un stagiu de formare
profesională, în condițiile art. 197 alin.
(1), nu pot avea inițiativa încetării
contractului individual de muncă pentru
o perioadă stabilită prin act adițional.
Dacă, în vechea versiune a Codului
Muncii, această perioadă era limitată la
maximum trei ani, în noua versiune,
perioada interdicției este lăsată complet
la voința părților.
Astfel, în baza acestui articol,
angajatorul poate condiționa angajatul
să rămână în companie pentru un
interval de timp agreat între părți,
perioadă în care, practic, angajatorul
consideră că poate recupera din
investiția făcută în programul de MBA
prin performanțele pe care angajatul le

va avea la locul de muncă. Practic,
prin această clauză, angajatorul își
protejează investiția făcută în
programul de formare profesională și
previne situația în care angajatul își va
schimba locul de muncă odată plătit
programul de MBA.
Durata obligației salariatului de a
presta muncă în favoarea angajatorului
care a suportat cheltuielile ocazionate
de formarea profesională, precum și
orice alte aspecte în legătură cu
obligațiile salariatului, ulterioare
formării profesionale, se stabilesc tot
prin actul adițional la contractul
individual de muncă. Nerespectarea de
către salariat a obligației de a rămâne
în companie pe perioada înscrisă în
actul adițional la contractul de muncă
determină obligarea acestuia la
suportarea tuturor cheltuielilor
ocazionate de pregătirea sa
profesională, proporţional cu perioada
nelucrată din perioada stabilită
conform actului adiţional.
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Design thinking
Un mod inovator de a
pregăti noii angajați
Ne dorim ca învățarea să fie din ce în ce mai simplă și
interesantă, iar platforme ca YouTube și sute de alți furnizori
de conținut oferă informații în cantități potrivite pentru orice
moment, chiar și în timpul în care stăm la coadă sau
așteptăm metroul. Însă ceva a devenit învechit: sistemul de
învățare din corporații. Este lent, greu de adaptat și dificil de
susținut.
În același timp, nevoia de creștere și dezvoltare este din ce
în ce mai mare. Angajații își caută locuri de muncă punând
accent important pe oportunitățile de învățare oferite de către
angajator.
Foto: Michael Sean Gallagher, www.flickr.com

Să luăm ca exemplu provocările unei companii de
telecomunicații în privința ratei de angajări pentru
magazinele de retail. Angajații sunt recrutați, învață despre
produs și planurile de servicii, devin intimidați și renunță.
Aproximativ două treimi pleacă în primele 60 de zile. Soluția
ar fi un program de training fantastic. S-ar trimite angajații la
un curs de două săptămâni în care să învețe totul despre
telefoane mobile, tarife și servicii. Asta, însă, ar demonstra
cât de costisitor este un astfel de program. Și după training,
participanții tot nu ar putea ține minte toată informația.

Design thinking – Cum funcționează?
O companie a folosit “design thinking” ca soluție la problema
menționată. În locul “injectării” unor training-uri standard în
mintea angajaților, s-a studiat job-ul unui agent de vânzări
pentru nouă luni și a fost creată o hartă a călătoriei sale.
Astfel, s-au identificat nevoile de cunoaștere pentru prima zi,
prima săptămână, prima luna și alte perioade.
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Procesul a dezvăluit că sunt câteva nevoi de
învățare urgente, apoi intervine cunoașterea
oamenilor din echipă, sistemelor, produselor
și alte componente de business-ului.
Desigur, o mare parte din învățare are
legătură cu cei care folosesc produsele și
serviciile, să îi cunoască pe experții în
produse, să stăpânească tehnicile
fundamentale de vânzări și client service.
O altă decizie a fost să construiască o
aplicație care seamănă mai mult cu un joc
decât un sistem de învățare. Oferă
utilizatorilor informații de bază de care au
nevoie înainte de a veni la muncă, o rețea de
prieteni, sesiuni de coaching, video-uri care
să îi ajute la îndeplinirea task-urilor și să
împărtășească ceea ce învață online. În
principiu, oglindește harta creată în timpul
procesului de gândire tip design.
O altă companie are ca obiectiv construirea
de abilități pentru analiști financiari. O a treia
organizație își dorește ca supervizorii să
înțeleagă mecanismele de siguranță și
mentenanță. Soluția adusă de design
thinking este aplicabilă și în cazul lor. Practic,
ea se potrivește aproape oricărei provocări
legate de învățare în mediul corporațiilor din
ziua de astăzi.
Ideea centrală – trecerea de la design
educațional la design bazat pe experiențe –
este importantă și profundă. În ziua de
astăzi, învățarea nu este accesată decât
dacă este relevantă și încorporată în muncă.
Iar, când există mii de video-uri și conținut
online, este necesară o hartă care să ne
ajute în a găsi și a aplica ceea ce avem
nevoie.
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Cu „şurubelniţa” Teambuilding la reparat
„echipa” lui Dorel
Articol de: Dragoş Trâncă,
senior trainer
Este aproape cert că în organizaţiile
zilelor noastre vă veţi găsi, mai devreme
sau mai târziu, lucrând în echipe şi,
indiferent dacă vă place sau nu, zicala
“ne alegem prietenii, dar nu şi familiile în
care ne naştem” are relevanţă – cu mici
adaptări – şi în cazul acesta.
Echipele sunt, teoretic, asamblate cu
grijă, fiind compuse dintr-o varietate de
personalităţi şi stiluri de operare care
acoperă cu atenţie o plajă de roluri în
echipă, pe care le cunoaştem de la
profesorul Meredith Belbin. În realitate,
lucrurile nu stau deloc aşa. Uitaţi-vă la
reclamele cu Dorel! Da, da, ştiu! Noi
jucăm în liga mare, nu ca băieţii ăştia
din reclamă.
Oare?
Educaţia managerială ne-a învăţat
despre binefacerile lucrului în echipă şi,
pentru că sună fain şi pentru că dă şi
bine la public, de multe ori folosim cu
mare lejeritate cuvântul „echipă” într-o
varietate de situaţii sau despre o suită
de grupuri de oameni care nu au nici
cea mai mică legătură cu ideea efectivă
de echipă.

Asta nu ar fi o mare problemă atâta
timp cât nu ar crea nişte aşteptări
supradimesionate despre grupul
respectiv sau despre cum ar trebui
acei oameni să se comporte într-o
anumită situaţie.
În consecinţă, avem tendinţa de a
încerca să rezolvăm aceste probleme
folosind, de obicei „şurubelniţa
universală” numită Teambuilding. Din
păcate, instrumentul acesta are o
utilizare limitată şi nu poate fi un
panaceu al problemelor „echipei” lui
Dorel.
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Ce intervenţii pot exista asupra unei echipe?

1. Teamworking
un grup de oameni apropiaţi de obicei
(deşi nu întotdeauna) geografic unii de alţii
interacţionează pe un anumit subiect. Ei
pot avea întâlniri regulate şi pot fi implicaţi
în rezolvarea unor probleme punctuale,
dar acest tip de muncă nu presupune ca
ei să se cunoască foarte bine unii pe alţii.
Vorbim aici foarte clar despre munca în
echipă, dar în nici un caz despre
performanţă şi cu atât mai puţin despre
înaltă performanţă. Este situaţia celor mai
multe echipe de proiect, a parlamentului
unei ţări sau a echipelor naţionale în
momentul schimbării de generaţie, aşa
cum este echipa naţională de fotbal a
României. Oare nu cumva avem aşteptări
total nerealiste de la acest gen de
“echipe”? Oare nu cumva ne dorim înaltă
performanţă de la un grup de oameni care
doar lucrează împreună?

2. Teambuilding
un grup de oameni este adus la un loc şi
trebuie să lucreze împreună la un nivel de
înţelegere mult mai profund.
Este posibil ca ei să fi ajuns la acest nivel
de-a lungul timpului, dar la fel de posibil
este ca un manager să acţioneze în acest
sens pentru a-i ajuta să interacţioneze la
un nivel superior. Este ceea ce se
încearcă să se construiască în
cantonamentele echipelor naţionale sau în
cadrul evenimentelor reale de
teambuilding din companii.
Dar oare este mereu, cu adevărat, nevoie
de teambuilding?
De ce este necesar teambuilding-ul pentru
o echipă de vânzări dispersată geografic,
cu targete individuale şi fără prea mari
interacţiuni între membrii ei?

3. Team development / Team coaching
este un demers care ajută echipele să devină performante. Practic, este vorba
despre echipe (în sensul bun al cuvântului) care lucrează împreună în aceeaşi
formulă de o anumită perioadă de timp şi care au atins un anumit nivel de
performanţă, dar nu şi potenţialul maxim. În aceste tipuri de interacţiuni se
lucrează foarte profund la nivelul tiparelor-cheie de interacţiune şi se
modelează un nou sistem al echipei, care poate genera performanţă net
superioară. Este cel mai delicat tip de intervenţie.
Echipa are deja o identitate destul de bine definită, un nivel de rezultate
acceptabil, sisteme şi tipare de lucru deja bine conturate. De ce ar trebui să
schimbăm ceva? Cum scoatem din echilibru această structură deja bine
închegată? De ce să ne asumăm riscul? Întrebaţi-l pe Steve Jobs!
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4. Team Time
este un termen general, utilizat pentru a descrie ce se întâmplă când oamenii
se strâng împreună. Ce poveşti, istorisiri şi mituri din şi despre echipă se
împărtăşesc? Care este climatul în cadrul echipei? Care este nivelul de
energie? Eforturile, preocupările, discuţiile echipei sunt îndreptate în aceeaşi
direcţie? Acest tip de demers este o carte deschisă a echipei. Pentru un
observator pregătit şi competent poate spune o întreagă poveste.

Acestea sunt momentele în care oamenii spun lucrurilor pe nume. Nu mai sunt
într-un cadru formal, de ce nu s-ar simţi bine? De ce nu ar fi ei înşişi, de ce nu
ar vorbi despre lucruri adevărate, mascate sub: ironie, sarcasm, tachinare,
amuzament? Mergeţi cu echipa naţională de fotbal a României la cumpărături
sau la celebrarea unei victorii. Ieşiţi împreună cu copilul şi prietenii lui în oraş.
Doar din când în când. Nu exageraţi! În orice caz, când veţi deveni prea
familiari, nu veţi mai putea vedea prea multe lucruri despre respectivul grup.
Veţi deveni parte din sistem.

Am enumerat câteva dintre principalele acţiuni care însoţesc drumul unui grup
către echipă şi al echipei către echipă de înaltă performanţă. Fiecare dintre ele
are o anumită funcţiune: Teamwork-ul este bancul de lucru, Teambuilding-ul
este trasul la şaibă, Team development-ul este mecanica fină cu microşurubelniţele, iar Team Time-ul este pauza de masă în care Dorel din reclamă
îşi face numărul. Noroc bun!
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Academia EXEC-EDU
For Your Broad View
În această vară, ne-am întâlnit cu Iuliana, absolventă a programului Leadership 360°
– unul dintre cele mai complexe programe de pe piață, dezvoltat de EXEC-EDU.
Cunoscătoare a pieței de training, Iuliana ne-a împărtășit impresiile ei. Ne-a spus că
programul i-a depășit cu mult așteptările, pentru că beneficiile nu i-au fost prezentate
la adevărata lor valoare. Cursul s-a dovedit a fi un program de dezvoltare complex,
care nu transmite doar concepte, ci dezvoltă abilități, formează comportamente și
transformă oameni.
Drept urmare, în contextul mai larg al procesului de rebranding prin care am trecut
recent și al noului slogan Your Place to Grow, am decis să dăm programelor noastre
complexe, de tradiție, un suflu nou și, totodată, statutul pe care îl merită. De aceea, leam repoziționat și am înființat Academia EXEC-EDU.
Nu ne e teamă de cuvântul “academic”, deși, în sistemul educațional românesc,
noțiunea a luat o conotație nu tocmai favorabilă; un program academic la standarde
înalte îți oferă nu doar informații, ci și competențe și, totodată, ceea ce americanii
numesc “smart specialisation”. Metodele de învățare sunt variate, pragmatice și
interactive.
Conceptul de “academie” există deja în limbajul multor corporații, oferind managerilor
lor programe interne complexe la nivel global, aliniate cu valorile și cultura
organizațiilor, dar Academia EXEC-EDU își propune ceva mai mult:
Dobandirea unei perspective unitare, de ansamblu asupra unor competențe vitale
pentru succesul organizației.

34

Academia Exec-Edu include 8 programe de pregătire, poate cele mai complexe de pe
piață, organizate într-un format unic, care facilitează antrenarea competențelor pe
parcursul mai multor luni. Este vorba despre o serie de sesiuni practice de învățare,
organizate o dată pe săptămână și însoțite de lucru intens în echipe, în afara
sesiunilor de curs. Obiectivul final este aplicarea celor învăţate chiar de a doua zi și
generarea de idei şi soluţii pentru provocările şi dilemele cu care se confruntă
managerii.
Managementul proiectelor
Managementul strategic al resurselor umane
Finanțe pentru manageri nefinanțiști
Marketing
Managementul operațiunilor

Excelența în management
Leadership 360°
Certificat în Raportare Financiară Internațională
Interacţiunea cu experți renumiți, cu experiență de business, dar și cu colegi cu
profiluri diverse, cu care faci schimb de idei și opinii.
Exersarea abilităţii de luare a deciziilor prin rezolvarea de studii complexe de caz,
simulări de business, proiecte de echipă.
Accesul la comunitatea absolvenților EXEC-EDU, o comunitate elitistă, dinamică,
de manageri și antreprenori.
Aceste programe au o tradiție de 16 ani și au fost absolvite de mii de participanți.
Alătură-te lor și participă la cursurile care iau startul în această toamnă!
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Resurse
educaționale care
țin loc de MBA
Există o sumedenie de motive pentru care ar
trebui să mergi la o școală de business. Dar
în același timp există motive pentru care nu
ar trebui să o faci, ,cum ar fi lipsa timpului,
costuri foarte ridicate și motivele pentru care
ai nevoie sau nu de o diplomă fizică.
Dacă te duci la o școală acreditată, vei
obșine o bază solidă de cunoștințe cum ar fi
principii de business și multe exemple
practice. Dar dacă nu îți permiți luxul de a
urma un MBA, nu este atât de grav. Există
suficiente resurse (multe dintre ele gratuite)
care te pot ajuta să ai succes în business, în
special anumite bloguri de companie sau ale
unor oameni de succes. Iată câteva dintre
ele, alese de inc.com.

1

Harvard Business Review
Dacă vrei să înveți chiar mai mult decât dintr-un MBA, de ce să nu începeți cu cei
care conduc o școlă de business? Harvard Business Review oferă sfaturi despre
domeniile financiar, modele de business, cultura organizațională, tehnologie și
multe altele.
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2
3

4
5
6

Blogul lui Seth Godin
Acest blog legendar, la fel ca omul din spatele lui, oferă o perspectivă nuanțată
asupra multor aspecte ale vieții de manager sau de antreprenor, de la marketing
până la managementul timpului sau motivație. Dincolo de sfaturile practice, te
ajută să îți gândești altfel strategia de business.
Blogul lui Fred Wilson
În lumea business din 1986, Fred Wilson oferă pe pagina sa personală sfaturi și
exemple din experiența sa de business management, start-up management, în
special pentru cei care activează în domeniul tech. Pe lângă articolele sale,
comunitatea strânsă în jurul blogului oferă la rândul său multe informatii valoroase
în comentarii.

PeopleMetrics
Dacă ești interesat de customer experience, atunci People Metrics este una dintre
cele mai importante surse de informații pentru tine. Pe platformă vei găsi studii de
caz și sfaturi care te ajută să îți îmbunătățești acest segment al businessului.
Autorii care semnează articolele de pe People Metrics sunt toți specialiști în
customer experience management, activi în piață în continuare.

Strongbrands
Coordonat de Tim Calkins, profesor de marketing la Kellogg School of
Management, Strongbrands este un blog care oferă exemple clare și bine
structurate pentru specialiștii în domeniu. Pornind de la branding, până la
poziționare și strategie, aici vei găsi foarte multe articole care să te ajute să îți
consolidezi strategia de brand.
Blogul lui Aaron Ross

Ross, autor al best seller-ului Predictable Revenue, combină sfaturile practice cu
articole mai personale care conțin sfaturi bazate pe experiența sa. Un blog
inspirațional, documentat, cu exemple reale, departe de arifditatea unui manual de
instrucțiuni în vânzări.
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Cum să maximizezi
beneficiile mentoratului
John Brandon, jurnalist la revista Inc, susţine că mentoratul nu este opţional şi că oamenii
au dorinţa înnăscută de a transmite mai departe cunoştinţele pe care le acumulează. El
subliniază câteva lecţii pe care le-a învăţat de-a lungul timpului din procesul de mentorat.
1. Nu te mărgini la a căuta un mentor, fii unul!
Brandon consideră că e important să-ţi găseşti un mentor şi să fii mentor, la rândul tău,
pentru că primeşti şi transmiţi simultan cunoştinţe. Ca jurnalist, el a învăţat de la mentorii
săi cum să-şi vândă mai bine serviciile de freelancer, ce capcane legate de bani să evite şi
cum să gestioneze perioadele mai grele din punct de vedere financiar. Pentru asta, a cerut
sfaturi, săptămânal, mentorului.
2. Învaţă-i ce ştii!
Jurnalistul recomandă persoanei care vrea să devină mentor să nu ezite să-şi
împărtăşească informaţiile, considerând că încă nu este destul de pregătit. Mentorul trebuie
să dea sfaturi din experienţa proprie, care i-ar putea fi utile mentee-ului.

Title of the book
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4. Caută mentoratul cu
avantaj reciproc
Jurnalistul susţine că
mulţi apelează la
mentorat pentru a obţine
un sfat gratuit, pentru
care în mod normal ar
trebui să plătească. În
opinia lui, scopul ar trebui
să fie învăţarea
reciprocă, nu profitul de
pe urma cunoştinţelor
celuilalt, pentru a accede
la o poziţie superioară în
companie.

5. Nu amâna prea
mult
Dacă nu eşti mentor
pentru nimeni
deocamdată, caută un
mentee.
Dacă ai fondat o
companie nouă şi cauţi
tu însuţi un mentor, nu
mai pierde timp pentru
găsirea celui mai
potrivit, ci începe tu să
ajuţi pe altcineva,
recomandă în
concluzie jurnalistul.

6. Foloseşte-ţi timpul înţelept!
Mentoratul necesită timp, aşa că
trebuie analizate permanent
semnalele pe care le dau
discipolii. Brandon dă exemplul
unui mentee al său care, după
mai multe întâlniri, i-a spus că
renunţă şi nu mai este interesat
de acel domeniu. Oricum,
mentee-ul nu aplica nici unul
dintre sfaturile primite şi întârzia
la întâlniri, dar Brandon ignorase
aceste manifestări. Pe scurt, un
mentee nereceptiv este pierdere
de timp.
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Dorești să avansezi?
Iulian PENESCU, Trainer, Consultant, Fondator Dynamic Learning
Iată care sunt valorile și competențele pe care le urmărește managementul
superior atunci când iși propune să îți încredințeze o echipă.

Drept urmare, dacă ar fi să recomand valori și competențe de urmărit atunci când
managementul superior dorește să avanseze un subordonat, aș pune atitudinea
pe primul loc, așa cum reiese din cursul Leadership - motivarea echipei pe care îl
susțin și din rândurile care urmează.
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Foto: Michael Sean Gallagher, www.flickr.com

Privesc în urmă, în timp, și conștientizez că în primii ani ai carierei m-a
caracterizat o dorință interioară puternică de a avansa, de a demonstra, de a fi
remarcat drept cel mai bun, cu realizări extraordinare. Dacă nu mă lăudau ceilalți,
mă lăudam singur. Credeam că singurul mod în care pot să avansez presupunea
ca eu și echipa pe care o conduc să obținem rezultate deosebite. În consecință,
îmi motivam subordonații, le facilitam accesul la resurse ca să-și depașească
obiectivele și mă străduiam să câștige foarte bine. Numai că avansarea nu venea
de fiecare dată. Și atunci dădeam vina pe șefi, pe situație, pe soartă, pe reguli,
pe oricine în afară de atitudinea mea, care trebuie să recunoasc, numai proactivă
nu era. Subordonații mei copiau dorința de a avea rezultate excelente numai că
se molipseau și cu atitudinea mea nepotrivită. Cu trecerea timpului, lucrurile s-au
schimbat. Înțelepciunea vine pe măsură ce treci prin experiențe și înveți din ele.
Au fost experiențe pe care nu le-aș repeta.

Atitudinea ta față de colegi și față de compania în care lucrezi
Atitudinea este determinantă și este unul dintre elementele
importante luate în calcul la avansare. Dacă ai o atitudine pozitivă
și proactive, o vei transmite și echipei pe care o conduci.
Agresivitatea și reactivitatea sunt distructive și se transmit mai
rapid decât pozitivismul. Nici o companie din lume nu-și dorește să
aibă în colectiv angajați reactivi, cu atât mai puțin echipe reactive.
Întâlnesc destul de des angajați din companii care își critică job-ul,
șeful, conducerea. De aceea, mă întreb: dacă faci parte dintr-o
familie, de ce o critici? Ce cauti acolo dacă nimic nu-ți convine? Un
angajat competent trebuie să poată să spună în orice moment:
sunt capabil să lucrez în această companie sau în oricare alta.
Dacă nu-ți place ceea ce faci și unde ești, sigur vei găsi soluții.
Integritatea și onestitatea
Odată urcat pe o scară superioară, pentru echipa ta vei fi un
model. Comportamentul tău, cuvintele pe care le spui, reacțiile
tale, toate sunt sub lupa celor pe care îi conduci. Ei nu fac ceea ce
le spui să facă, ei fac ceea ce văd la tine că faci. Ori de câte ori
încalci un principiu moral, desprinzi câte o bucățică din temelia
propriei integrități. Dacă ești integru, cei din jurul tău vor ști că se
pot baza pe tine. Dacă nu ești, vei pierde respectul oamenilor pe
care îi conduci. Onestitatea este o valoare pe care o cultivi făcând
totdeauna lucrul potrivit, zi de zi. Tu alegi ce fel de model vei fi
pentru ceilalți, unul negativ ori unul pozitiv.
Perseverența, ambiția și hotărârea de a reuși
Reușita vine cu timpul, nu peste noapte. Succesul presupune
disciplină, implicare, perseverență și răbdare. Trebuie să știi unde
vrei să ajungi, să-ți faci un plan și să crezi cu tărie că îl vei duce la
îndeplinire. Unii dintre angajații tăi sunt atât de buni în ceea ce fac
încat aproape că nu au nevoie de cineva care să-i conducă, unii
sunt atât de slabi încât oricât efort vei depune, nu poți să-i faci mai
buni. Vestea bună este că majoritatea dintre ei au nevoie de un
leader ambițios, hotărât care să le arate calea, să-i încurajeze și
să-i conducă spre reușită. Perseverența, ambiția și viteza
viitoarei tale echipe vor fi date de perseverența, ambiția și viteza
ta, ca manager.
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Acceptare și dorința de a învăța
Când spun acceptare, mă refer, în primul rând, la acceptare de sine. Ca să te accepti,
trebuie să conștientizezi cine ești, ce știi, ce poti și apoi să accepți că ești unde ești.
Cunoașterea de sine ne oferă siguranță, putere interioară și ne ajută să conștientizăm că
putem deveni mai buni pregătindu-ne. Conducerea se învață. Nimeni nu s-a născut
manager.
Capacitatea de a controla oameni și situații
Controlul este una dintre funcțiile managementului, extrem de importantă și una dintre
funcțiile care nu se deleagă. Dacă ai această competență, atunci meriți să conduci o
echipă și îți este ușor să iei decizii în momente dificile.
Capacitatea de a face față la efort de timp și de energie
Efort de timp și de energie în perioadele de criză. Nu tot timpul! Lucrul în mod constant
peste program știm cu toții ce impact negativ are. Faptul că ești receptiv în perioada de
criză este un indicator al faptului că-ți pasă – de organizație, de colectiv, de rezultate. Și…
unui manager trebuie să-i pese, altfel nu poate lucra cu cea mai importantă resursa –
omul!
Rezultate foarte bune pe postul actual
Superiorii apreciază rezultatele pe care le ai ca angajat și speră că dacă îți vei forma o
echipă, atitudinea ta se va duplica, iar realizarile se vor multiplica. Faptul că ai avut
rezultatele bune, așa cum știm, reprezintă un aspect esențial, dar nu suficient. Rezultatele
trebuie însotițe de tot ceea ce am spus până acum.
Ca Leader sau Manager, aceste calități sunt absolut necesare. Restul se învață, iar pentru
exerciții practice de leadeship sau management, te așteptăm la cursurile Dynamic
Learning.
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16 documentare despre
business și start-up-uri
Avem atâtea resurse din care putem învăța! Este și mai bine când facem o
activitate care ne relaxează, dar și extragem ceva din ea. Așadar, vă propunem o
listă cu documentare de business și startup-uri dintre care puteți alege orice titlu,
fiind siguri că veți avea multe de învățat. Ordinea este aleatorie.
Foto: Michael Sean Gallagher, www.flickr.com
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The War Room (1993): despre organizarea campaniei
electorale a lui Bill Clinton din 1992, moment definitoriu în
politica americană și mondială. Principiile din politică sunt
extrem de importante în business, la nivel de negocieri,
strategii.
E-dreams (2001): tratează apariția și creșterea exponențială a
unui start-up în era internetului – Kozmo.com, care promitea
livrarea produselor comandate online într-o oră.
Secret Billionaire: The Chuck Feeney Story (2009) – de data
aceasta poți viziona direct pe YouTube. Este povestea lui
Chuck Feeney care, după ce a făcut milioane de dolari din
magazine duty free, a ales să doneze toți banii.
The startup kids (2012): conține poveștile mai multor
antreprenori tineri care și-au lansat business-urile pe internet.
Este vorba despre fondatorii Vimeo, Dropbox, Kiip,
Soundcloud și alții.
Enron: The smartest guys in the room (2004): Incredibila
poveste a companiei Enron și cum a fost ea condusă. Deși
organizația a dat faliment, lecțiile sunt abundente.
Can Mr. Smith Get to Washington Anymore? (2006): arată
asemănarea incredibilă între o campanie electorală și
lansarea unui start-up. Subiectul principal este despre un
candidat la Congresul SUA care pune totul la bătaie pentru a
fi ales. Bonus: vă puteți uita și la filmul cu același nume,
regizat de Frank Capra.
Exit through the Gift Shop (2010): despre oportunități și riscuri
pe care trebuie să le iei. În acest caz, aplicate de către un
artist neconvențional.
Inside job (2010): un documentar care tratează un subiect
foarte delicat – criza financiară din 2008. Adevăruri incredibile
și insight-uri de neratat.
Jiro dreams of sushi (2011): Jiro Ono este considerat cel mai
bun bucătar de sushi din lume. O poveste despre pasiune și
transformarea viselor în realitate.
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POM Wonderful Presents: The Greatest
Movie Ever Sold (2011): este despre
branding, plasare de produs, advertising.
Un documentar antrenant, cu multe
informații interesante.
Our brand is crisis (2005): o privire în
interiorul echipelor de marketing care
creează campaniile de comunicare pentru
candidații politici.
Indie Game: The movie (2012): un film
premiat la festivalul Sundance care
transmite foarte bine spiritul și lupta
antreprenorială.
Steve Jobs: The lost interview (2012): un
material nealterat din perioada 1995, când
Steve Jobs lucra la computerele NeXT.
Startup.com (2001): povestea din spatele
unui website premiat, govworks.com, care
permite cetățenilor să interacționeze cu
guvernele locale.
The call of the entrepreneur (2007):
povestea a trei oameni, un imigrant din
China comunistă, un fermier și un
comerciant care își sacrifică bunurile și
viața pentru a-și îndeplini visele.
Freakonomics (2010): despre partea
ascunsă a lumii, răspunsurile care
așteaptă întrebările corecte. De citit cartea
și vizionat documentarul, neapărat.
Acestea sunt câteva recomandări.
Așteptăm cu interes și altele, sau opinii
despre cele de mai sus, din partea
voastră.
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Relaționarea și comunicarea în mediul
profesional sunt principalii factori care
influențează elementele-cheie din orice
organizație: calitatea deciziilor, a proceselor, a
serviciilor, rezultatele, coeziunea echipelor,
motivația, retenția etc. În orice organizație am
munci, este nevoie de calitatea acestor
elemente. Iar în plan personal, ar fi inutil să
mai aducem argumente în acest sens. Orice
ține de buna noastră funcționare ca indivizi în
societate se leagă de calitatea relațiilor și a
comunicării noastre.
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Foto: Michael Sean Gallagher, www.flickr.com

Utilitatea Emergenetics: de la
autocunoaștere până la relaționarea
cu colegii de echipă

Dacă așa stau lucrurile, atunci ar trebui să alocăm timp relevant, de calitate și practică
dezvoltării acestor abilități, pe parcursul evoluției noastre ca oameni. Din păcate, când ne
gândim la felul în care ne pregătim și suntem ajutați să ne pregătim în viață pentru ele,
observăm că le alocăm, dimpotrivă, mai puține resurse decât altora! Haideți să ne referim la
școală și la sistemul educațional, în ansamblu: ce procent de timp se alocă acestor două
elemente și ce calitate? Să facem un efort de rememorare: ce instrumente am învățat, cât
timp de exercițiu am alocat pentru a ne cunoaște mai bine?, ce am făcut, concret, în școală
pentru a învăța să comunicăm clar, să lucrăm în echipe, să ne stăpânim emoțiile, să
gestionăm comportamentele dificile, să înțelegem ce ne motivează pe noi și pe ceilalți, să ne
înțelegem perspectivele? Mă tem că am fost prea ocupați să memorăm informații la alte
”materii” ca să ne mai batem capul cu unele dintre cele mai importante ”materii” din viața
noastră. Relaționarea și comunicarea au fost neglijate sau tratate cu maximă superficialitate.
În acest context, ce șanse avem, ca adulți funcționali, să recuperăm acest decalaj? Cum
putem reduce deficitul de înțelegere a interlocutorilor noștri de business și de viață, în cel
mai scurt timp?
Vestea bună este aceea că există instrumente validate științific care ne permit prin
simplitate, aplicabilitate și relevanță să recuperăm. Emergenetics este unul dintre ele și iată
ce spune un manager care îl utilizează deja în organizația sa.
Andrea Petre, Learning & Development Manager, Carrefour România:
,,Mi se pare un instrument de dezvoltare benefic atât pe plan personal – servind la
autocunoaștere –, cât și la nivel de echipă sau în relațiile cu ceilalți. Cu ajutorul lui, poți
identifica mai ușor niște tipare, poți înțelege de ce unii se comportă într-un anumit fel și poți
face niște pași concreți pentru a-ți îmbunătăți interacțiunea cu ceilalți, ținând cont de profilul
fiecăruia. Indiferent de contextul de business, instrumentul îți poate oferi o anumită claritate
și imparțialitate în analizarea unor comportamente umane. Este oricând bine să știi cu cine
vorbești, ce preferințe de gândire sau de comportament are, ce poți face tu pentru a veni în
întâmpinarea așteptărilor sale.
Pe lângă revelațiile pe care le-au avut colegii despre ei înșiși sau despre cei cu care
interacționează în mod curent (colegi de echipă sau din alte departamente și, mai ales, șefi),
a fost interesant și pentru mine să văd niște schimbări. Am observat oameni mai înțelegători
și mai preocupați de nevoile celor din fața lor. Am asistat la discuții de genul: Aha, acum
înțeleg de ce reacționezi așa în asemenea situați! sau O să fiu mai atent cum îmi formulez emailul, când îți scriu.
Cel mai interesant, însă, a fost să descopăr, la nivel de echipă, cum se schimbă lucrurile. Am
consemnat mai multe situații în care managerii au dorit să-și facă și ei profilul, dar să-și
trimită și toată echipa. Discuțiile ulterioare, de aliniere, de sondare și stabilire a așteptărilor
fiecăruia de la ceilalți au fost foarte valoroase.”
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Cum se comportă angajații într-un
team-building gen Escape Room?
Cum credeți că ar reacționa angajații voștri
dacă i-ați închide într-o cameră și le-ați spune
că singura cale de a ieși este rezolvarea unor
puzzle-uri logice, jocuri de cuvinte sau de
îndemânare?
Manager Express a discutat cu Sorin
Gheorghe, owner Cryptex Escape Room,
despre motivele pentru care angajatorii și-ar
putea trimite angajații la un joc de escape
room, precum și despre modul în care se
comportă participanții în camerele de joc.

Foto: Michael Sean Gallagher, www.flickr.com

Ce anume urmăresc angajatorii sau
managerii când își trimit angajații la un joc
de escape room?
Sunt două tipuri de angajatori / manageri. Pe
de o parte, sunt cei care își doresc doar să
supravegheze cum se comportă angajații în
astfel de situații. Aceștia participă activ, cu noi,
organizatorii, la supravegherea angajaților. Pe
de altă parte, sunt cei care participă efectiv la
joc, alături de colegii lor. Acest tip de
angajator este interesat, în general, de modul
în care comunică echipa, de perspicacitatea
fiecărui membru și de cum sunt luate deciziile.
Și cum se realizează testarea?
Evaluarea aceasta este una mai complexă.
Toți membrii primesc roluri ascunse, fiecare
cu un obiectiv separat. Pe lângă logica, intuiția
și atenția la detalii ale angajaților, se studiază
aspecte precum cât de departe ar merge
cineva din dorința de a câștiga.
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Cât timp durează un eveniment corporate, care sunt
costurile și câte persoane pot participa la un singur
joc? Pentru a putea răspunde la această întrebare,
trebuie bine definite necesitățile acestui tip de eveniment și
ceea ce se dorește după finalizarea acestuia. Tipul
evenimentului este foarte important, deoarece în funcție de
dorințele clientului diferă atât timpul, numărul de persoane
participante, cât și prețul. Noi oferim două tipuri de joc:
Escape the Mansion (până la 25 depersoane) sau
Colaborare (10-12 persoane).
Care sunt principalele avantaje pentru o companie, în
urma participării angajaților la un astfel de evenimentjoc?
Cryptex Escape Room oferă companiilor oportunitatea de
a consolida legăturile dintre angajații lor, pentru a
îmbunătăți abilitățile lor de echipă, de lucru și de
comunicare . Este un bun exercițiu de team-building, la un
cu totul alt nivel. Acesta încurajează gândirea creativă,
oferindu-le angajaților șansa de a se cunoaște mai bine, în
timp ce rezolvă o enigmă. Luarea rapidă a deciziilor,
mintea ascuțită și judecata rece joacă un rol vital.
Cum reacționează angajații într-un astfel de
eveniment-joc? Comunică mai bine sau, din contră,
problemele de comunicare se adâncesc?
Modul în care angajații reacționează este diferit de la
echipă la echipă, respectiv de la persoană la persoană.
Sunt mai multe tipologii de angajați, printre care putem
enumera:
a) Persoane care se descurcă de minune într-un astfel de
mediu, comunică destul de mult în rezolvarea misterelor.
De obicei, dacă sunt cel puțin trei membri de acest fel întro cameră de joc, vor reuși să evadeze.
b) Persoane care încearcă să rezolve o cameră de unii
singuri, fără a da foarte multe informații celorlalți. Aceștia
încearcă rezolvarea pentru a părea mai inteligenți în fața
managerului sau a angajatorului.
c) Persoane care, la început, intră în categoria de la
punctul a), iar odată cu trecerea timpului și cu instalarea
oboselii își arată adevărata „față”.
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Educaţia în afaceri
– o abordare strategică

Articol de: Dr. Michael S. Salvador, Ph.D. Director Programe Executive,
Kennesaw State University, Atlanta, SUA
Pieţele de afaceri globale sunt caracterizate de o permanentă schimbare.
Practicile de afaceri se află într-un proces continuu de reinventare, reflectând atât
schimbările din mediul de business, cât şi accentul în creştere pus pe inovaţie şi
competitivitate.
Ritmul de dezvoltare, precum şi extinderea sferei de aplicare a tehnologiei au
determinat un proces permanent de uzură morală a celor mai multe dintre bunele
practici în afaceri.
Capacitatea managerilor de a conduce este indisolubil legată de această
realitate. Pentru a rămâne competitivi şi valoroşi pentru organizațiile pe care le
deservesc, managerii sunt provocați să-şi actualizeze continuu portofoliul de
competențe şi instrumente de management. Motivaţia din spatele acestui demers
de dezvoltare profesională şi personală se încadrează în general în trei categorii:
• învăţarea în scopul actualizării cunoştințelor (de exemplu, modificări ale
standardelor și reglementărilor de raportare financiară);
• deprinderea unor abilități asociate cu avansarea în carieră (de exemplu,
leadership, coaching, teaming de înaltă performanță, îmbunătăţirea procesului
de decizie etc.);
• învățarea unui set nou de cunoștințe (asociată, în general, cu o schimbare
semnificativă de carieră).
Răspunsul la această provocare generată de schimbare este variat. Cel mai
frecvent, oamenii urmează pur și simplu o disciplină de „învățare prin observare”
şi / sau se angajează într-un proces de studiu pe cont propriu. Cu toate acestea,
în multe domenii, managerii – şi organizațiile în care aceştia lucrează – recunosc
nevoia unei abordări educaționale mai convenționale, în cadrul unor programe

53

special create pentru managerii cu experienţă. Și, ca întotdeauna, ori de câte ori
există o nevoie de o piață viabilă, apar furnizorii de astfel de soluții, inclusiv
școlile de afaceri în care îşi încep „călătoria” în afaceri cei mai mulţi manageri.
Managerii și angajatorii lor se confruntă cu unele tranziții cu adevărat unice la
începutul secolului 21:
Mediul de afaceri global – Thomas Friedman a consemnat în best-sellerul „The
World is Flat” dezvoltarea explozivă şi accelerată a activităţii de afaceri la nivel
mondial. Pe termen lung, angajatorii au nevoie de o nouă generaţie de middlemanageri, familiarizaţi cu mediul antreprenorial global, specializaţi în colaborarea
cu echipe virtuale şi dornici să se perfecţioneze în permanenţă.
Schimbările demografice. De exemplu, în SUA, generaţia numită Baby-Boomers
(persoanele născute în perioada 1946-1964), una dintre cele mai numeroase, a
început să se retragă din activitate în ultimii ani. În următoarea perioadă, exodul
managerilor seniori din mediul de afaceri global va fi semnificativ, ceea ce va
genera o criză de manageri pregătiţi pentru a-i înlocui.
Lipsa mentorilor şi a coachingului valoros. Pe măsură ce creşte numărul
managerilor seniori care se retrag din activitate, companiile din întreaga lume se
confruntă simultan şi cu dispariţia acestora ca mentori şi coach-i pentru
managerii cu potenţial ridicat din organizaţii. Planurile de succesiune reprezintă
una dintre cele mai mari provocări în acest context.
Retenţia managerilor performanţi. Viitoarea generaţie de manageri de top este
mult mai probabil să fie caracterizată de o mobilitate mai ridicată decât cea a
predecesorilor ei. Oportunitățile de învățare continuă reprezintă pentru organizații
o modalitate validată în practică de a sprijini şi păstra performerii cu potențial
ridicat, Executive MBA fiind un exemplu de astfel de program.
În concluzie, pentru majoritatea companiilor care pun accentul pe capitalul uman,
programele educaţionale solide adresate managerilor din linia de mijloc sunt
acum, mai mult ca oricând, o componentă critică a menţinerii unui avantaj
competitiv.

Care sunt, prin urmare, opţiunile companiilor pentru a face faţă acestor
provocări?
Vestea bună este aceea că opţiunile sunt numeroase: companii de training care
abordează o varietate mare de subiecte, programe de certificare, training inhouse, dezvoltarea unor structuri specifice şi a unor procese interne pentru
procesul de dezvoltare a managerilor. Vestea mai puţin bună este că multe dintre
aceste opţiuni nu răspund nevoilor unice ale fiecărei organizaţii. Mă refer aici
inclusiv la multe dintre programele in-house care, la rândul lor, se bazează pe
furnizori externi care livrează programe standard.
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Rolul principal al şcolilor de afaceri din MBA, şi acele cursuri de management
întreaga lume l-a reprezentat mereu
care adresează nevoile specifice
asigurarea continuă a mediului de
fiecărei organizaţii.
afaceri cu viitorii manageri. Însă
metodele pedagogice dezvoltate, chiar Multe organizații sunt bine pregătite
şi în cadrul unor instituții de top, nu pot pentru războiul global al talentelor. Cu
reprezenta rezolvarea universal valabilă toate acestea, provocarea de a menține
pentru nevoile unui grup de manageri o forță de muncă competitivă, reţinerea
cu experienţă. Cele mai bune soluţii
angajaţilor performanţi în care s-a
pentru dezvoltarea profesională a
investit şi punerea în aplicare a
managerilor din linia de mijloc constau inițiativelor eficiente de planificare a
în identificarea unui mix între un proces succesiunii necesită o abordare diferită.
de învăţare bazat pe un conţinut la
Educația managerilor cu potenţial
standarde internaţionale, precum cele trebuie să se bazeze, la rândul ei, pe o
din cadrul unui program Executive
abordare strategică.
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Analog Memory Desk sau un
kilometru de notițe pe o singură
foaie, la propriu
O studentă de la Colegiul de Artă și
Design din Minneapolis, Kirsten
Camara, a schițat un model de birou
pentru cei care vor să noteze foarte
multe idei, dar sunt încă îndrăgostiți de
foaie și pix.

Biroul se numește ”Analog Memory
Desk” și este realizat din lemn de arțar
și sticlă. Obiectul de mobilier are
atașate, la picioare, două role pe care
”circulă” mai mult de un kilometru de
hârtie. Când bucata de hârtie pe care o
aveți în față este plină de scheme, tot ce
trebuie să faceți e să învârtiți maneta și
imediat veți avea o altă bucată de foaie.
Avantajele acestui birou sunt multiple,
cele mai importante fiind acelea că
informațiile pe care le scrieți pot fi ținute,
de la sine, în ordine cronologică; că
puteți căuta o anume informație
învârtind doar o manetă; hârtia nu se va
termina prea curând; iar suportul pe
care țineți informația nu are cum să fie
rătăcit printre alte materiale.
”Acest Biroul al Memoriei este o unealtă
menită să păstreze toate informațiile
mărunte la care ne gândim astăzi, dar
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până mâine le vom uita. Sunt sute de lucruri pe care nu vom încerca să ni le
amintim la anul sau chiar săptămâna viitoare. Dar toate aceste părți mici nu
reprezintă o parte din viața noastră? Un kilometru de hârtie va înregistra
listele, numerele de telefon, dimensiune unui căsuțe de pe website-ul tău,
numele străzii pe care se află o afacere”, a scris Kirsten Camara pe blogul
său.
Deși acest model de birou nu va fi scos la vânzare, puteți să vă construiți
singuri propriul ”Analog Memory Desk”, întrucât schițele au fost date
publicității.
Mai jos aveți câteva imagini cu ”Biroul Memoriei”
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Foto: Michael Sean Gallagher, www.flickr.com
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Richard Branson:
„Cum să asculţi, să înveţi,
să râzi şi să conduci”

Articol de Rodica Nicolae, redactor-şef

Foto: Michael Sean Gallagher, www.flickr.com

Ca întotdeauna, şi de data aceasta, am
păţit acelaşi lucru în legătură cu ediţiile
Editurii Publica, semnate de Richard
Branson, pe care le primesc, cu
recunoştinţă, spre recenzare: orice aş vrea
să menţionez ca memorabil, într-o scurtă
recomandare de lectură, este mai puţin
memorabil decât ceea ce mi-am propus să
trec cu vederea. Altfel spus, întotdeauna mie greu să decid ce merită scris şi ce merită
lăsat spre descoperire personală.
Bunăoară, despre volumul de faţă – „Cum
să asculţi, să înveţi, să râzi şi să conduci” –
aş fi zis că cel mai valoros lucru spre luare
aminte ar fi una dintre declaraţiile lui
Branson: „Purul adevăr este că nimeni nu a
avut vreodată ceva de învăţat doar
ascultându-se pe sine. În acelaşi timp, din
postura conducerii de vârf, poţi căpăta o
minunată imagine de ansamblu, dar până
când nu îţi faci un obicei din a ieşi din acel
birou, nu vei afla niciodată ce se petrece cu
adevărat în companie. Ascute-ţi urechile,
du-te printre oameni şi ia notă – la propriu –
de ce vor aceştia, cu adevărat, să îţi
spună”.
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Dar mi s-a părut interesant şi felul în care a
învăţat el să se aşeze faţă de concurenţă:
„Nu-ţi pierde deci vremea gândindu-te
obsesiv la ce are de gând concurenţa. Mai
bine foloseşti o parte din această energie
pentru a te privi în oglindă şi a vedea cum te
înfăţişezi angajaţilor, concurenţei şi clienţilor.
Şi nu trebuie să aştepţi ca lucrurile să scape
de sub control ca să le corectezi; fă-o cât
treaba merge încă bine dacă vrei să continue
aşa”.
La fel ca şi percepţia sa asupra inovaţiei:
„Lumea afacerilor este într-o mişcare rapidă
şi o permanentă evoluţie şi este un mediu în
care, pentru a supravieţui, companiile trebuie
să se poarte ca nişte rechini – dacă nu
înoată încontinuu, se îneacă. Rechinii sunt o
metaforă numai bună: chiar dacă nu s-au
schimbat prea mult de-a lungul existenţei lor,
au supravieţuit 450 de milioane de ani
datorită faptului că s-au aflat mereu în
mişcare”.

După cum puteţi remarca, orice apare sub
semnătura lui Richard Branson merită citit,
chiar dacă nu poţi fi mereu de acord cu
opiniile sale, aşa cum mi se întâmplă şi mie,
adesea. Este spumos şi paradoxal, este
proaspăt şi deja previzibil, este comercial şi
obiectiv, în egală măsură. Dar, mai presus de
orice, este mai mult decât un autor de
bestselleruri – un autor de businessuri, de la
care mulţi avem de învăţat.
Editura Publica, 2015
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Lecţii pe care le-am învăţat din greşeli
făcute cel puţin o dată

Articol de: Eugen Mihai, Marketing Manager, Real Hypermarket România
În acest articol, voi trece în revistă cele mai importante învăţăminte pe care le-am
tras din cele mai mari greşeli pe care le-am făcut în cariera mea, până acum, atât
în business, cât şi în lucrul cu oamenii.
Ordinea în care le-am prezentat nu are nici o legătură cu importanţa greşelii,
respectiv a învăţăturii extrase. Am decis să le rememorez şi să le pun pe hârtie,
având în vedere două obiective:
vreau să le împărtăşesc cu voi, cititorii acestei reviste, pentru a vă ajuta să le
evitaţi;
scriindu-le, voi avea mereu acces la ele, astfel încât să nu le uit niciodată.
A. Învăţăminte pentru business

1

1. Întotdeauna „du-te la Gemba!”
„Gemba” (se citeşte Ghemba) sau Genba este un cuvânt de origine japoneză,
desemnând locul unde se petrece acţiunea, „inima” problemei: magazinul de
unde clienţii îşi fac cumpărăturile, fabrica unde muncitorii fac produsul etc. Am
auzit pentru prima dată acest concept în 1996, de la primul meu GM, Claude
Papas. Aceasta era deviza lui ca om de business: „Go to Gemba” – încearcă să
mergi la rădăcina problemei pentru a găsi cea mai potrivită soluţie.
Procedând astfel, foloseşti, de fapt, abordarea „Lean Management” (cunoscută şi
ca „Toyotism”, pentru că Toyota a utilizat pentru prima dată acest concept în
sistemul de producţie care-i poartă numele). „Du-te şi vezi, întreabă de ce şi
arată respect”, spunea Fujio Cho, CEO şi Preşedinte Toyota Motors.
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2. Pune-te mereu în papucii clientului!
Înţelege ce nevoi şi dorinţe are consumatorul tău (care este în cele din urmă
„şeful” tău, deoarece el îţi plăteşte salariul) şi cât este dispus să plătească pentru
aceste nevoi. Vorbeşte cu el cât poţi de des, petrece-ţi timp cu el şi vezi în ce fel
îi poţi face viaţa mai uşoară. Clientul nu greşeşte niciodată, îţi spune întotdeauna
adevărul şi îţi este cel mai bun consilier… Depinde doar de tine să-l asculţi!
3. Întâi şi întâi, asigură bazele / fundamentele afacerii.
Gândeşte-te la business ca la o casă: pentru a putea construi o casă cu două-trei
etaje, trebuie să te asiguri că ai aşezat-o pe o temelie rezistentă. La fel se
întâmplă şi cu businessul: dacă baza are puncte slabe, repară-le înainte de a te
ocupa de detalii de frumuseţe şi de diferenţiere. Dacă brandul tău are o
poziționare deficitară faţă de competitori, nu te apuca să „tricotezi” la aspecte de
diferenţiere.
4. Fă întotdeauna ceea ce este corect!
Înainte de a lua orice decizie, întreabă-te: „care este decizia corectă şi principială
în acest caz?”. S-ar putea ca răspunsul să nu placă tuturor şi să te confrunţi cu
opoziţia unora cu varii interese. Aşa că încearcă să fii „corect din punct de vedere
politic”, dar du-ţi decizia la îndeplinire. Dacă soluţia aleasă este corectă, chiar
dacă poate fi dificil de pus în practică pe termen scurt, pe termen mediu şi lung
se va dovedi întotdeauna sănătoasă.
5. Analizează întotdeauna atât aspectele negative, cât şi pe cele pozitive ale
afacerii.
Aflându-te în miezul lucrurilor, poţi fi tentat (chiar foarte des!) să te uiţi doar la
ceea ce merge prost, la ceea ce poate fi îmbunătăţit, omiţând să vezi şi ceea ce
merge bine. Nu face astfel, pentru că-ţi vei demotiva foarte tare echipa şi vei
genera o spirală cu efect negativ în ceea ce priveşte rezultatele.
6. Prioritizează!
Aşază-ţi toate proiectele în ordinea priorităţii. Foloseşte matricea
„urgent/important”, care te ajută în luarea deciziilor, apoi aliniază-ţi lista cu cea a
superiorului tău (în cadrul discuţiei, nu uita de punctele A.4 şi A.9). Aminteşte-ţi,
de asemenea, de regula 80/20 şi acordă atenţia cuvenită fiecărui proiect.
Evaluează periodic lista cu priorităţi şi fă modificările necesare.
7. Clienţii nu sunt proşti.
Nu încerca să-ţi minţi clienţii! Ei pot fi păcăliţi o dată, dar vor descoperi imediat
adevărul şi te vor părăsi curând. Mai mult, ei vor deveni „ambasadori” ai
experienţei nefericite cu tine, vor vorbi despre asta, iar pe termen mediu şi lung,
pierderea pentru businessul tău va fi iremediabilă.
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8. Execută la cele mai înalte standarde activităţile legate de vânzarea
produsului/serviciului (în locul în care clientul ia contact cu produsul/serviciul tău).
Pe hârtie poţi face cele mai bune planuri pentru produsul sau serviciul tău, dar
dacă implementarea acestora nu depăşeşte aşteptările clientului (sau măcar este
pe măsura acestora), toate eforturile sunt pierdere de timp. Ţine minte că
„singura strategie pe care consumatorul o vede este felul în care se
implementează lucrurile în magazin (raft, site, târg etc.)”. Ţine minte punctele A.1,
A.2 şi A.7.
9. Ai tăria să spui „nu”… atunci când ţi se cere să faci lucruri în care nu crezi (şi
ai argumente solide pentru asta).
Cu alte cuvinte, ai tăria să-ţi refuzi chiar şi superiorul direct (într-o manieră
politicoasă şi respectuoasă) şi să-i explici de ce vezi tu altfel lucrurile sau care ar
fi consecinţele dacă s-ar proceda aşa cum vrea el. Un superior inteligent îţi va
aprecia gândirea strategică şi modul asertiv în care prezinţi lucrurile, în special
dacă este evident că doreşti ce este mai bine pentru firma în care lucrezi.
10. Asumă-ţi responsabilitatea greşelilor tale şi învaţă din ele.
Toţi am făcut şi vom mai face erori. Doar dacă nu munceşti nu greşeşti. Dar
asigură-te mereu că ai făcut tot posibilul să eviţi greşeala (printr-o pregătire
temeinică), că ai tras toate învăţămintele din ea şi că nu o vei mai repeta în viitor.

B. Învăţăminte pentru managementul oamenilor

1

1. Când angajezi, caută la candidat următoarele trăsături extrem de importante:
integritatea: i-ai încredinţa respectivei persoane portofelul şi codul PIN al cardului
tău?
moralitatea: acţionează respectivul conform cu standardele eticii, cu setul tău de
principii şi valori?
atitudinea „da, se poate face”: respectiva persoană vede întotdeauna jumătatea
plină a paharului sau caută mereu motive să se plângă?
dorinţa neabătută de a finaliza un proiect: candidatul respectiv este doar un
„teoretician” care vorbeşte frumos, fără să-şi ducă la capăt proiectele, sau e
genul care mută munţii din loc pentru a-şi atinge obiectivele?
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Alma Vision este școala situată în centrul
Bucureștiului, într-o locație perfectă pentru
studiu și cunoaștere. Sălile de studiu oferă
dotările necesare desfășurării orelor de curs,
atât teoretice, cât și practice.
Formatorii sunt tineri, dedicați și inspirați, cu o
experiență vastă în domeniile în care predau.
Cursurile autorizate permit obținerea unei
diplome eliberate de către Ministerul Muncii și
Ministerul Educației.
Aceste cursuri se adresează atât celor care
doresc să învețe o meserie nouă, cât și celor
care vor să se perfecționeze și să își dezvolte
cariera. Școala oferă o îmbinare ideală a
orelor de teorie cu orele de practică, material
didactic și suporturi de curs.

Cursuri autorizate:
• - Curs de Manager Proiect
• - Curs de Formator
• - Curs de Agent Vânzări
• - Curs de Tehnician Maseur
• - Curs de Masaj Somatic
• - Curs de Reflexoterapie

Pe lângă aceste cursuri de calificare, Alma
Vision oferă cele mai interesante și mai utile
seminarii și ateliere pentru dezvoltarea ta
(seminarii de comunicare, despre relații
armonioase, despre inteligența emoțională,
despre parenting eficient, ateliere de
pictură pe mătase).
Indiferent de domeniul în care lucrează și
indiferent de vârstă, participanții apreciază
ocazia de a cunoaște oameni noi, de a se
(re)descoperi pe ei înșiși, de a învăța cum să
relaționeze cu cei apropiați.
Orice curs ai alege, vei fi așteptat într-o
atmosferă caldă, veselă și primitoare, vei fi
tratat cu respect și profesionalism și vei
beneficia de toată atenția și răbdarea noastră.

Echipa Alma Vision
Telefon: 0771.122.122
E-mail: contact@almavision.ro
www.cursurialma.ro
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2. Dacă ai îndoieli, mai bine renunţă.
Dacă ai dubii în legătură cu măsura în care candidatul se potriveşte cu poziţia
deschisă, nu-l angaja. În general, cei la care ai îndoieli nu vor reuşi să
muncească la standardele dorite, iar tu, ca manager angajator, trebuie să te
descurci cu el mai departe. Nu uita că nu este greşeala lui că l-ai angajat, ci a ta.
Aşadar, „curăţă-ţi singur mizeria făcută” dacă ai greşit la angajare! (vezi şi sfatul
următor.)

3. Oamenii nu se schimbă în mod fundamental.
Trăsăturile umane profunde, fundamentale nu se schimbă! Un leneş adevărat va
rămâne leneş, chiar dacă se va strădui să-şi ascundă acest cusur printre
episoade de muncă asiduă. Un om necinstit n-o să devină onest. Chiar dacă
promite asta, cu prima ocazie, va reveni la lipsa lui de onestitate. Ţine minte
acest lucru atunci când recrutezi sau evaluezi oameni, pentru a evita „suferinţe”
ulterioare.
4. Investeşte în oameni, în pofida provocărilor contextuale.
Încurajează şi premiază oamenii să acţioneze pentru a se perfecţiona pe ei înşişi
şi pe subordonaţii lor. În timpul crizelor, când afacerea nu merge aşa cum ţi-ai
dori, sub permanentul stres al top managementului, se pierde uşor din vedere
acest aspect şi se pune accent doar pe business. Ca rezultat, oamenii sunt tot
mai demotivaţi şi mai puţin productivi, intrând într-o spirală negativă a
performanţei. În consecinţă, fii mereu atent dacă te preocupi suficient de oamenii
tăi, indiferent cât de prost ar merge lucrurile.
5. Ai curajul să spui „nu”.
Uneori, se poate ca unii oameni să-ţi ceară lucruri neprincipiale sau necinstite (de
exemplu, un manager subordonat îţi poate cere să fii mai indulgent la evaluarea
lui sau a unui subordonat al său). Ai tăria să refuzi şi fii drept. Nu poţi mulţumi pe
toată lumea (vezi punctul B.10.), aşa că mereu va fi cineva supărat. Dar ceea ce
contează este tratamentul egal şi cinstit al tuturor membrilor organizaţiei.
6. Nu amâna intervenţia împotriva slabei performanţe.
Întotdeauna vor exista angajaţi care nu vor obţine performanţe la nivelul dorit. Fă
distincţie între următoarele posibile motive:
nu au abilităţile necesare jobului (şi atunci, asigură-le training/coaching);
nu au capacitatea de a face jobul (jobul are cerinţe peste nivelul angajatului
respectiv, aşa că e mai bine să-i oferi altul, la un nivel mai scăzut);
sunt pur şi simplu leneşi, caz în care concediază-i.
Oricare ar fi situaţia, nu amâna decizia. Nu uita că lipsa de performanţă a unuia
dintre angajaţi face să-ţi scadă şi ţie performanţa şi, în plus, îi va demotiva pe
ceilalţi membri ai echipei.
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7. Fii „democratic”, dar doar cu aceia care merită!
E bine să fii „democratic”, prietenos şi apropiat, ceea ce îi face pe oameni să fie
mai motivaţi şi să strângă relaţia. Dar sunt şi angajaţi care nu realizează când
depăşesc limita şi creează tensiuni, ignorând conceptul de ierarhie. Ia imediat
măsuri, deoarece, cu cât întârzii mai mult, cu atât îţi va fi mai greu să descurajezi
acest comportament nedorit.
8. Învaţă mereu, deoarece nu eşti perfect (… şi n-o să fii niciodată)!
Unul dintre citatele mele favorite este următorul: „A învăţa nu este obligatoriu, aşa
cum nici a supravieţui nu e”. Autosuficienţa este reţeta dezastrului, ea înseamnă
să te blochezi la un nivel pe care să nu-l depăşeşti niciodată. Iar astăzi, cu viteza
cu care se schimbă lucrurile de la o zi la alta, singura noastră şansă este să ne
perfecţionăm continuu. E drept că timpul rămas disponibil pentru învăţat e tot mai
scurt, dar nu avem de ales. E nevoie de disciplină pentru asta: rezervă-ţi constant
în agendă „timp pentru tine” ca să citeşti, ca să te întâlneşti cu oameni mai
experimentaţi decât tine, ca să înveţi lucruri noi ori ca să le predai altora etc.
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9. Fii dur când e cazul, laudă când e nevoie!
Ca şi în business, şi cu oamenii trebuie să ai aceeaşi abordare echilibrată: uită-te
atât la aspectele pozitive (şi laudă-le), cât şi la zonele de îmbunătăţit (dacă e
nevoie, fii dur!). Am întâlnit manageri (cărora le spun „mămoşi”) care se uită doar
la aspectele pozitive ale oamenilor lor şi îi apără „până în pânzele albe” dacă
greşesc. Această abordare le dăunează atât lor, cât şi subordonaţilor, pentru că
nici unul dintre ei nu învaţă nimic, nici din ceea ce au făcut bine, nici din ceea ce
au greşit.
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10. Nu încerca să placi tuturor!
„Conducerea oamenilor este cel mai dificil lucru, mult mai greu decât conducerea
unei afaceri”, spunea primul meu şef, Joe Garner. Avea atâta dreptate… O
greşeală dintre cele mai mari pe care le-am făcut a fost să încerc să fiu pe placul
tuturor celor din preajmă. Micile compromisuri gândite să rezolve probleme pe
termen scurt au ajuns în final să devină probleme tot mai mari şi mai mari. A fi un
bun conducător înseamnă să iei deciziile potrivite atât în ceea ce privește
problemele de business, cât şi oamenii.
La final, un ultim sfat: fii modest! Aminteşte-ţi că toţi suntem trecători şi că într-o
bună zi vom pleca spre un loc mai bun. Şi că nimeni nu ştie şi nu va şti tot. Aşa
că ascultă înainte de a vorbi şi citeşte din când în când poezia lui Michael
Josephson’s – „What Will Matter”.
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Cum aleg un business coach
potrivit pentru mine

Articol de: Diana Arghire, psiholog şi trainer, Brightway
„Coaching” este un cuvânt foarte des auzit în lumea managerilor de astăzi. Dar, pe cât e de
comun, pe atât e de neclar pentru multe persoane.
„Ce este de fapt coachingul?”, „Cum poate să aibă coachingul un impact pozitiv asupra
profitabilității companiei mele?”, „Cum poate cineva din exterior, care nu a luat niciodată
contact cu industria în care activez, să știe mai bine decât mine ce decizii trebuie să iau?”,
„Este coachingul doar o activitate la modă, fără prea multă substanță, sau e ceva profund,
care poate să mă ajute să obțin rezultate concrete?”
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care ne trec prin minte atunci când ne gândim la
acest nou trend. Efectele pozitive ale programelor de coaching au fost însă demonstrate
prin sute de studii de specialitate și observate în viața reală în lumea businessului
occidental.

Title of the book
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Ce este coachingul?
Ca să evit o definiție ca la „școală”, aș putea spune despre coaching că este un
proces de dezvoltare, de învățare, un drum plin de revelații și de uimire, o
călătorie care are ca destinație succesul.

Practic, prin coaching, managerul reușește să descopere soluții, alternative,
resurse sau răspunsuri acolo unde a căutat cel mai puțin: chiar în compania pe
care o conduce. Nu este vorba nici pe departe despre transmiterea unor soluții
standard sau despre învățarea unei tehnologii aplicabile în orice structură, ci mai
degrabă despre o descoperire a resurselor proprii, încă neexplorate sau
insuficient folosite.

Denumirea de „coach” pornește, evident, de la antrenorul sportivilor de
performanță. Atleții pot doborî recorduri pe care nici nu ar fi crezut că le pot atinge
doar dacă au în preajma lor un antrenor bun. Acesta are responsabilitatea de a
susține, de a îndruma, de a pregăti fizicul și psihicul sportivului, dar şi de a-l forța,
poate, să își depășească anumite bariere personale.
În business, coach-ul are exact aceleași responsabilități: prin antrenament și prin
aplicarea unei strategii bine gândite, sprijină managerii în depășirea propriilor
limite, echilibrarea tumultului din viața personală, diminuarea stresului de la
serviciu și, implicit, creșterea performanței organizaționale.

Cum poți alege un coach potrivit?
În era sa de debut, conceptul de „coach” descria o persoană cu extrem de multă
experiență care, după ce a trecut prin fel de fel de experiențe, ajungea să poată da
sfaturi, să poată îndruma novicii pe drumul spre succes, un fel de “bătrân înțelept”,
în lumea businessului. Este adevărat și absolut firesc că experiența ne învață
multe dintre soluțiile corecte, însă aceste soluții nu sunt în mod necesar aplicabile
și pentru alte companii, pentru alți manageri, alte situații.
După multe eșecuri de-a lungul timpului, oamenii și-au dat seama că, de fapt, nu
experiența este cea care contează cel mai mult, ci mai degrabă felul în care coachul reușește să pună în valoare acel potențial încă neexploatat deja existent în
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„atleţii” pe care îi antrenează. Astfel,
există persoane cu mai puțin know-how,
dar care reușesc să pună punctul pe ”i”
și să îi determine pe manageri să ia cele
mai bune decizii. Regăsim în această
profesie specialiști din domeniul
psihologiei, psihoterapiei, economiei, din
afara sferei de business. Însă, este
important ca un coach să fie inteligent,
empatic și aibă o specializare reală, care
îi oferă titulatura de „coach”.
Fiind o meserie interesantă și „la modă”,
la fel cum a fost și profesia de trainer,
acum câțiva ani, există pe piață și multe
persoane care nu respectă anumite
standarde de calitate și nu ar avea în
mod real ce să caute în acest domeniu.
Însă, ca orice profesie liberală nouă și
mai puțin reglementată, este firesc ca
acest lucru să se întâmple și cred că
piața va tria în mod natural furnizorii de
servicii de coaching, la fel cum a făcut-o
și în alte domenii.
Privind partea pozitivă, există și
profesioniști în meseria de coach, care
au foarte multe de oferit managerilor
români. De aceea, contează modul în
care selectăm coach-ul. Pentru ca
procesul de dezvoltare personală și a
businessului să fie reale, este important
să iei în considerare trei lucruri
esențiale:
Specializarea și experiența coach-ului
Trebuie să te asiguri că persoana
respectivă are pregătirea / formarea
corespunzătoare, că diplomele pe care
le afișează în portofoliu nu sunt doar
cursuri fără însemnătate sau certificări

fabricate, iar clienții din portofoliu sunt
reali. Aceste lucruri se pot verifica
sunând doi-trei clienți cu care
persoana a lucrat și întrebându-i în
mod concret care au fost rezultatele
obținute. De asemenea, este util să
întrebi și coach-ul despre metodologia
utilizată și să ceri detalii despre cum ar
putea fi aplicată aceasta în cazul tău
personal. Dacă argumentele sunt
convingătoare, poți trece la următorul
element.

Obiectivele programului de
coaching
După ce coach-ul realizează o analiză
atentă a situației în care te afli, se pot
formula o serie de obiective. De multe
ori, sucesul unui program de coaching
depinde de cât de specifice sunt
aceste obiective, gradul lor de
relevanță, criteriile de monitorizare și
termenele-limită stabilite. Un coach
care livrează o serie de obiective
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standard sau care se bazează pe un
simplu “mai vedem” are toate șansele să
ducă la bun sfârșit un program ale cărui
rezultate să fie complet neclare sau mai
rău, să nu existe deloc.
Compatibilitatea cu tine și cu
businessul tău
Chiar dacă este riscant, uneori, să te
bazezi pe intuiție în deciziile pe care le
iei, este la fel de riscant să lucrezi, la
nivel de dezvoltare personală, cu cineva
cu care nu ești cu adevărat compatibil.
În coaching, este vorba în mare măsură
și despre relația terapeutică dintre tine și
coach, de modul în care acesta îți este
partener în procesul de dezvoltare. El
trebuie să fie partenerul tău de
încredere pe drumul către atingerea
obiectivelor stabilite și trebuie să te poți
baza că influența pe care o are asupra
ta este una pozitivă.
Cum functionează un program de
coaching?
Programele de coaching produc anumite
schimbări în oameni, îi fac să fie mai
echilibrați, mai puțin stresați, mai
motivați, mai senini și îi ajută să își
îmbunătățească anumite abilități-cheie.
De fiecare dată când mă întâlnesc cu un
manager al unei companii, răspunsul la
întrebarea firească „Ce faci?”, indiferent
de dimensiunea companiei, este „Am
multe pe cap, sunt foarte aglomerat(ă)”
sau alte variante similare. De cele mai
multe ori, participanții în cadrul unui
program de coaching fie că nu reușesc
să echilibreze viață personală cu viața
profesională ori să facă față stresului, fie

Revenind la una dintre întrebările pe
care le-am adresat la început, ești
probabil curios cum poate un om din
afara companiei să știe mai multe
decât tine despre deciziile pe care
trebuie să le iei. Ei bine, nu știe nimeni
mai bine decât tine! Acesta este
adevărul. Și în cazul acesta urmează
întrebarea firească: „dacă eu știu cel
mai bine, de ce aș mai avea nevoie de
un coach?”

Unul dintre cele mai frumoase
răspunsuri la această întrebare este
inspirat din lucrările celebrului Milton
Erickson: „Sunt unele lucruri pe care le
știi, dar nu știi că le știi. Doar atunci
când vei afla ceea ce nu știai că știi,
vei putea începe dezvoltarea!”
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Important este cum foloseşti
ceea ce înveţi

Articol de: Maria Tudor - Managing
Director, Zenith România
Am urmat programul EMBA de la
ASEBUSS la momentul potrivit. Eram o
proaspătă şefă de departament, cu un
background de inginer de calculatoare,
câţiva (puţini) ani de experienţă în
publicitate şi o mare sete de cunoaştere.
Cei doi ani de ASEBUSS, alături de
nişte colegi extraordinari, m-au ajutat să
găsesc răspunsuri la multe întrebări şi
m-au pregătit pentru provocările
profesionale de la momentul respectiv şi
ulterioare.
Am fost încântată! Între timp, am mai
avut şansa să particip la unele programe
scurte în străinătate, aşa că acum aş
căuta altceva, mai intensiv, mai
provocator. Cred că educaţia tradiţională
(ascultat, luat notiţe, exerciţii etc.) are o
pondere mare în orice formă de
învăţare, nu doar a managerilor, fără să
mai fie însă exclusivă. Tehnologia, de
exemplu, ne propune noi forme de
învăţare.
Webinariile, google+ (hangouts), social
media ne aduc astăzi informaţia la
îndemână, iar sharing-ul contribuie la
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Webinariile, google+ (hangouts), social media ne aduc astăzi informaţia la
îndemână, iar sharing-ul contribuie la procesul de educare al fiecăruia dintre
noi. În publicitate, se învaţă non-stop, dar variat. Mult intern, local. Cu traineri
interni sau cu invitaţi, pe diverse tematici. Participativ. Au loc workshopuri,
conferinţe, evenimente regionale / globale în reţeaua din care facem parte.
Materiale pe intranet. Web, la greu. Sharing pe mail, link-uri. Folder Z_Library
cu materiale interesante actualizate de fiecare dintre noi. Şi studiu individual.
Dar ideea centrală este cum foloseşti ceea ce înveţi. Nu e suficient să
acumulezi. Trebuie să înveţi lucruri utile, care să te ajute în ceea ce faci zi de
zi. Să termini un training, să fii capabil să extragi esenţa (relevanţa pentru tine)
şi să o foloseşti imediat, de a doua zi.
Aceasta este o provocare la care puţini fac faţă. Un trainer din reţeaua
ZenithOptimedia şi-a început cursul cu un proverb chinezesc, care suna aşa:
„Teachers open the door. You enter by yourself”. Tare mult îmi place! Nu ştiu
dacă există neapărat trenduri în învăţare, dar modul în care înveţi/ acumulezi
informaţii se actualizează în funcţie de trendurile din alte domenii colaterale.
Se caută practici performante, se testează, iar apoi devin fenomen de masă.
De la vorbitor la interacţiune, de la „teze” la quiz-uri şi workshop-uri. De la
eseuri la „1 din 3”, de la trainer la coach.

Pe de altă parte, lectura funcţionează în continuare ca instrument de educaţie
profesională: cărţi, e-books, tablete, online. Dinamica informaţiilor e
copleşitoare, iar cititul rămâne cea mai utilizată metodă de a fi la curent. Dar
este limitativă, incompletă şi insuficientă. Trebuie mai mult. Eu învăţ în
permanenţă. Dar „experienţa de învăţare” cea mai recentă am avut-o în India.
Şi nu am ales-o eu, m-am numărat printre privilegiaţii invitaţi. S-a prezentat cu
o temă generoasă: „Inspiration”. Am avut parte de vorbitori inspiraţionali şi
participanţi pe măsură, de informaţie valoroasă atât pentru minte, cât şi pentru
suflet. M-am bucurat de multă interacţiune şi de nişte gazde care au ridicat
noţiunea de ospitalitate la un nou nivel, într-o ţară unică.
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Coachingul,
„arma secretă” a antreprenorilor şi
directorilor de companie

Foto: Michael Sean Gallagher, www.flickr.com

Articol de: Viorel Apetrei, Master
Certified Coach, MTW Romȃnia
Și eu sunt antreprenor, după ce am fost,
destui ani, „corporatist”. Și am auzit de
nenumărate ori, când mă plângeam de
oboseală, după nopți de lucru până târziu:
„Da, dar tu muncești pentru tine”. Ce
înseamnă, la urma urmelor, să muncești
„pentru tine”? Lucrez pentru clienții mei,
care plătesc facturile, pentru valoarea
primită, așa cum un angajat lucrează pentru
compania care îi plătește salariul. Diferența
poate să existe, într-adevăr, în stilul de
viață, dar viața asta nu-i ușor de trăit, după
cum nu-i totul roz nici în mediul corporatist.
Idealismul articolelor motivaționale de pe
internet este utopic, în cele mai multe
situații.
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De ce un coach?
Se pune întrebarea, în acest punct, cum
depășim provocările și dificultățile fiecăreia
dintre ipostaze? Cum accelerăm, pentru
atingerea unui loc mai bun ? De pildă, de ce
și-ar angaja un coach directorul executiv
care a atins deja succesul profesional, care
este în vârful piramidei corporatiste, are o
familie frumoasă, o viață împlinită, o carieră
invidiată și a văzut o sută de țări, mai mult
sau mai puțin exotice? De ce ar simți acest
om nevoia unui coach partener?
Deoarece, ca orice om, se poate rătăci în
propriile succese sau planuri: program
încărcat, întȃlniri cu clienți, miniştri, angajați
sau alte persoane care îi influențează
succesul. Coachingul se distinge, în special,
prin capacitatea lui de a te determina să pui
lucrurile în ordine, să-ți accesezi acele
resurse care te ajută să te concentrezi cu
folos, pe mai departe. Poate tocmai în acest
punct, până la care ai obținut atât de multe
lucruri, te întrebi : „Și acum, încotro?”. Un
coach te susține în descoperirea unor
priorități pe care singur nu le mai poți vedea,
le confunzi cu preocupări nepotrivite rangului
sau rolului tău. Te ajută să rȃmȃi concentrat
şi implicat în acțiune, pe drumul schimbării,
timp de şase luni, un an sau poate pentru
toată viața.
Am cunoscut, de pildă, manageri de top
care, din perfecționism și din dorința ca
lucrurile să iasă foarte bine (obsesia pentru
control), aprobau la telefon, de pe plajă,
bannere și flyere. Apoi aveau un teribil
sentiment de sfârșeală, o amărăciune a
nereușitei. Simțeau, cumva instinctiv, că au
făcut un lucru „nepotrivit”.
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Când i-am întrebat cum li s-a transformat starea, au recunoscut că sentimentul
cel mai probabil era „inutilitate”. Este limpede că oamenii aceștia aveau nevoie
de provocări, de descoperirea unui alt sens, de redescoperirea propriului rol,
redefinit în timp.
Printre beneficiile pe care le poate aduce coachingul, atât pentru corporatiști, cât
și pentru antreprenori, se numără și stabilirea de obiective. Poate că această
afirmație vă stârnește uimirea, dar vă asigur că, dacă dați la o parte textele de
lemn din „job description”, stabilirea obiectivelor rămâne o întrebare
surprinzătoare. Câteodată, când ești prea ocupat și copleșit, obiectivele reale se
pierd, așa cum se pierd și prioritățile și activitățile cu valoare. De exemplu,
petrec foarte mult timp cu clienții să-şi definească, la nivel de detaliu, viziunea,
ideea măreață pe care o poartă cu ei. Apoi, discutăm cum să o comunice
celorlalți şi cum să o transforme în strategie, cu obiective şi etape intermediare.
Odată cu stabilirea obiectivelor, vine și responsabilizarea. Nu cea de formă, ci
una reală, în care asumarea să fie autentică și deplină. Am auzit de (prea) multe
ori: „Sunt foarte ocupat, când să mai bag în program și coachingul?” Adevărul
este că, de fapt, coachingul este un act de angajare, o investiție de timp, efort și
bani, prea scumpă ca să fie făcută doar de formă, „băgată” în program. Însă
această replică are niște substraturi: lipsa încrederii, lipsa unei înțelegeri corecte
despre coaching (nu, nu este canapeaua terapeutului freudian) și experiențele
de „coaching” auzite pe ici, pe colo, neprofesioniste sau chiar la limita cu
șarlatania. Mi se pare destul de firesc ca un director să nu fie interesat de
atingerea stării de bine (numai) prin îmbrățișări și alte farafastâcuri ce pot fi
benefice, dar nu sunt coaching, chiar dacă așa le numesc practicanții lor. Dupa
cum mi se pare la fel de firesc ca un client, indiferent de poziția în care se
găseşte, să aibă discuții cu sens despre rolul pe care îl joacă şi pe care şi-l
doreşte.
Ce presupune responsabilizarea?
Timp acordat din toată inima, responsabil. Fără regrete, cu toată
disponibilitatea. Coachingul nu este o simplă discuție: stai de vorbă cu unul, mai
mult sau mai puțin autorizat, certificat, avizat, care îți pune întrebări și ascultă
ce-i răspunzi. Ceea ce se întâmplă, de fapt, în întâlniri online sau față în față, la
birou ori la cafenea, este câștigarea acelui timp (în coaching i se mai spune
„spațiu”) pe care nu-l ai, pentru că vârtejul de zi cu zi te-a luat în siajul lui și te
târăște într-o zonă de operațional din care ai vrea, dar nu mai poți să scapi.
Câteodată, clienții mei tânjesc după acest timp și spațiu. Îi văd, și se văd și ei.
Abia atunci își dau seama de asta și se întreabă: „De ce mi-a luat atât de mult?”
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Prin oglindirea a ceea ce vezi, îi aduci
clientului tău informații pe care poate nu i le
mai spune nimeni, de teamă sau din
conformism social. Sunt acele celebre „blind
spots” despre care se vorbeşte în coaching.
Unii au descoperit de ce făceau angajări
numai în familie sau din oraşul natal, alții șiau dat seama că nu erau încă împăcați cu
propriul stil, sau au priceput că ar trebui să
creeze un alt mediu pentru dezvoltarea
oamenilor, iar trainingul să nu fie impus, ca o
activitate posibilă numai în weekend. Sunt
multe de spus, o situație nu seamănă cu
cealaltă, iar coachingul este, probabil, locul
în care nu merge niciodată cu „copy-paste”
(așadar, nu îmbrățișarea universală este
soluția).
Responsabilizarea înseamnă să îți asumi că
tu eşti cel care trebuie să facă lucrurile să se
întȃmple. Să îți creezi cel mai bun mediu,
propice acțiunii şi schimbărilor. Să-ți iei
ajutoare, dacă e nevoie. Responsabilizarea
include şi renunțarea la unele moduri de
gȃndire. Altfel, totul e în van şi vei ajunge să
plăteşti pentru serviciile unui coach care îți
alimentează, de fapt, obiceiurile păguboase.
Uneori, clientul poate să alunece în jocul „e
despre ei” sau „alții sunt de vină”, iar un
coach are datoria să semnalizeze ce vede,
cu respect, sau să provoace rapid o revenire
cu picioarele pe pămȃnt. Iata încă o istorie
ilustrativă. Compania-client se laudă cu
valorile sale, printre care găsim spiritul de
inițiativă. În mod pardoxal, managerii nu au
un răspuns specific atunci cȃnd sunt întrebați
cum stimulează sau răsplătesc inițiativa.
Așteaptă „A-ha momentul” și apoi văd ce e
de făcut.
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Disponibilitatea de a încerca și altceva
Unii spun că a-ți lua coach înseamnă să-ți
recunoști neputința. Nu-i așa, deloc. Există
executivi care au lucrat și lucrează permanent
cu un coach, avansează pe drumul lor, au
succes și sunt mulțumiți. Cu toate astea, ceilalți
spun „nu am timp de coaching”. Poate exact
coachingul ar fi cel care i-ar ajuta să-și facă
timp. Însă, aproape întotdeauna, în spatele
acestui blocaj se află altceva. Ce? Numai cel în
cauză poate să știe. Cea mai bună cale de a
descoperi este să mergi pe cărări nebătătorite,
chiar şi cu titlu de experiment sau lecții pentru
învățare.
În mediul corporatist, una dintre cele mai mari
provocări pentru coaching este repetarea la
nesfȃrşit a unor rutine sau decizii de business,
pentru simplu motiv că „aşa se face” sau „aşa
am făcut şi anul trecut”. „Ce nu ai încercat?”
sau „Ce nu ai făcut pȃnă acum?” sunt direcții
interesante de extindere a punctelor de vedere
şi a opțiunilor. Am auzit şi argumente de tipul
„Aceasta este cea mai bună opțiune”. Dar cȃnd
am întrebat: „Care erau celelalte opțiuni?”, s-a
făcut linişte. Într-o altă situație, am fost uimit să
descopăr că două colege de birou au anulat o
discuție importantă pentru că li s-a ocupat „sala
de meeting”, rezervată din timp.
Până la urmă, ce face diferența dintre succes și
eșec? Lista e lungă, dar încerc o sumarizare
rapidă: ideile bune, o strategie corectă,
acțiunile decisive şi continua învățare. Sunt
absolut convins că un coach te poate susține şi
provoca pentru ca obiectivele să fie ambițioase
şi aliniate cu ceea ce vrei tu să fii, să îti asumi
responsabilitatea şi să acționezi, repetat,
pentru ceea ce îti doreşti. Coachingul este o
armă secretă, care nu vine cu soluții
prefabricate. Trebuie să înveți să o folosești.
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Training în Customer Experience,
oferit în România de Oxford
College of Marketing
Experiența oferită utilizatorilor este noua
armă cu care companiile pot păstra
profitabil clienți pe termen lung și, ca
urmare, crește și nevoia de oameni
specializați în domeniu. Institutul de
Marketing și Oxford College of
Marketing au lansat, pentru prima dată
în România, un program de training și
certificare internațională în Customer
Experience, iar înscrierile și cursurile
încep în această lună.
Managementul experienței clienților a
apărut de curând și în preocupările, pe
agenda și organigramele companiilor din
România. Deși există persoane care au
responsabilități în customer experience,
nu sunt, deocamdată, profesioniști
certificați într-un program profesional
acreditat, iar potențialul și cererea de
specialiști este tot mai mare. Specialiștii
pregătiți în România la Institutul de
Marketing vor avea o recunoaștere
internațională care poate fi un pașaport
care să-i sprijine să lucreze în orice
companie din lume.

78

Programul de training poate fi parcurs la distanță sau într-o variantă combinată cu
ateliere face to face și weekenduri intensive, timp de șase luni. Participanții vor
aplica cele învățate într-un proiect realizat în cadrul organizației în care lucrează,
pe care îl vor dezvolta cu un tutore personal, din Marea Britanie. Primul weekend
intensiv din acest program de certificare din România are loc la București, pe 29 și
30 octombrie, și este susținut de Debbie Pearson, lector al Oxford College of
Marketing. Prima promoție care începe trainingul în această toamnă va absolvi în
martie 2017.
„Domeniul marketingului este într-o transformare continuă și este important pentru
cei care vor să se dezvolte în domeniu să fie cu ochii pe aceste schimbări și să se
numere printre primii care fac ceva. Fie că e vorba despre tineri care vor să prindă
primul tren într-o direcție care abia se dezvoltă, fie despre profesioniști cu state
vechi care conduc departamente de marketing în companii competitive și pot
acționa rapid să-și pregătească specialiști și să ofere suportul necesar echipelor pe
care le conduc”,spune Oana Sav, coordonator și trainer la Institutul de Marketing.
Un studiu al companiei Gartner arată că în 2017, 50% dintre investițiile dedicate
produselor vor fi redirecționate către Customer Experience și că, până în 2020,
această componentă va fi mai importantă decât prețul și produsele în mixul de
marketing. De asemenea, se estimează că 41 miliarde de dolari sunt pierdute
anual doar de către companiile din Statele Unite din cauza problemelor legate de
customer service.
Conform statisticilor LinkedIn, în România sunt mai puțin de 160 de profesioniști
responsabili de Customer Experience dintre cei peste 25 000 de profesioniști în
marketing care au cont pe cea mai populară rețea de socializare profesională din
domeniul carierei șinetworking-ului din lume. Doar piața de soluții de tehnologie de
customer experience management a crescut cu peste 20% în intervalul 2012-2016.
Motorul acestei evoluții a fost creșterea constantă a numărului de puncte de
contact și interacțiune cu clienții.
Companiile interesate să-și pregătească și să-și certifice specialiștii au suport
direct în România la Institutul de Marketing, iar profesioniștii care doresc să își
susțină singuri programul vor fi sprijiniți.

79

Back to School

80

