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Mówiąc o działaniu celowym lub zorientowanym na cel,
mamy zwykle na myśli jedno z dwóch różnych znaczeń tego
sformułowania. W pierwszym z nich celowe jest wszystko,
co w nieprzypadkowy sposób zmierza do jakichś rezultatów
czy korzyści. Natomiast w drugim, węższym, rozumieniu
celowo działa tylko ktoś, kto ma pewną świadomą intencję – kto zachowuje się w zaplanowany, zamierzony sposób,
dążąc do określonego rezultatu.
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Rzeczywiste nabycie kompetencji, które są rozwijane
podczas szkoleń, wymaga od uczestników wdrożenia
zmiany w codziennym zachowaniu. Modyfikacja stylu
działania, zastosowanie narzędzia w praktyce, usprawnienie procesu to cele, które często stawiają sobie uczestnicy szkoleń pod wpływem świeżych jeszcze wrażeń
związanych z nabytą wiedzą i umiejętnościami.

Podstawowym zadaniem osoby prowadzącej coaching
jest wspieranie klientów w skutecznym wyznaczaniu
i osiąganiu celów. Zgodnie z podstawowym założeniem metody, to klient jest autorem i „właścicielem”
celu – jednakże formułowanie go to proces, który dokonuje się w dialogu.
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Trenerzy i menedżerowie projektów szkoleniowych
bywają zapraszani do realizacji szkoleń, które w
zamyśle klienta mają być odpowiedzią na problem
dostrzegany w organizacji. (...)
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(...)Temat niniejszego

artykułu koncentruje się jednak na jeszcze innej sytuacji – gdy rozwój pracownika jest zdefiniowany jako cel organizacji,
pomiar tego rozwoju zostaje dokonany, jednak pojawia się pytanie: w jaki sposób ten pomiar wykonano,
co – w kontekście konkretnych narzędzi - mogło wpłynąć na uzyskane wyniki i czy na ich podstawie można w
sposób uprawniony wypowiadać się na temat osiągnięcia lub nieosiągnięcia celów rozwojowych.
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Zastanawiając się nad menedżerską perspektywą
spojrzenia na rolę celów w zarządzaniu, postanowiliśmy sięgnąć do najnowszych badań. Lektura opisanych poniżej wniosków będzie z pewnością wymagała
od Czytelnika sporej uwagi i wytrwałości.
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