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Šiame vadove rasite aprašytus būtinus įgūdžius bei žinias, kurių reikia norint tapti
sparčiai augančių įmonių koučeriu. Vadove patalpintą informaciją galėsite pritaikyti
šiais atvejais:
-

Sparčiai augančių įmonių koučerių atrankos procese

-

Atliekant pradinį sparčiai augančių įmonių koučerių vertinimą

-

Įvertinant sparčiai augančių įmonių koučerių patirtį ir darbo rezultatus

-

Planuojant asmeninį ir profesinį tobulėjimą

-

Keliant sparčiai augančių įmonių koučerių kompetenciją

-

Remiant ir plėtojant sparčiai augančių įmonių koučerių programą

-

Sudarant sparčiai augančių įmonių koučerių kvalifikacijos kėlimo programą

-

Gerinant sparčiai augančių įmonių koučerių klientams siūlomų paslaugų kokybę

Kas yra kompetencija?
Kompetenciją galima apibrėžti taip: „Tai patirčių, kurios įgyjamos siekiant trokštamų rezultatų,
visuma“ (Bartram et al, 2002). Sparčiai augančių įmonių koučerių kontekste, kompetencijos –
tai elgesys, kuris padeda greičiau tapti koučeriu. Šiuo atveju kompetencija yra žinios,
supratimas, atitinkami praktiniai ir mąstymo įgūdžiai. Visi išvardyti dalykai svarbūs norint
sėkmingai ir greitai tapti sparčiai augančių įmonių koučeriu.
Pastaba: svarbu pažymėti, jog sparčiai augančių įmonių koučerių kompetencijos vadovas koncentruojasi į elgseną,
o ne į rezultatus ar elgsenos pasekmes.
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Sparčiai augančių įmonių koučerių kompetencijų vadovo sudarymas
Norėdami deramai suteikti savo paslaugas, sparčiai augančių įmonių koučeriai turi turėti
atitinkamų įgūdžių, žinių bei elgesio patirties. Šios programos mokymosi metu jie prisiima
daugybę įvairiausių vaidmenų, tokių kaip ugdytojo, pagalbininko, vadovo, mokytojo, patarėjo,
tarpininko ir konsultanto. Nors kiekvienas vaidmuo reikalauja skirtingo pasiruošimo, tačiau
visiems vaidmenims būtini bendri, pagrindiniai įgūdžiai. Žinoma, mažai tikėtina, kad kiekvienas
būsimas sparčiai augančių įmonių koučeris turės pakankamai kompetencijos atliekant visus
vaidmenis, tačiau jie gali būti puikiais dviejų ar trijų vaidmenų atlikėjais.
Sparčiai augančių įmonių koučeriai turi turėti bent minimalų supratimą apie verslą, kad galėtų
padėti sparčiai augančioms įmonėms jų plėtros procese. Svarbiausia, kad koučeriai visose
situacijose elgtųsi profesionaliai ir etiškai.
Sparčiai augančių įmonių koučerių kompetencijų vadovą sudaro trijų lygių hierarchija: Specialių
žinių ir gebėjimų; Sparčiai augančių įmonių koučerių kompetencijų; Profesionalios elgsenos.
Specialios žinios ir gebėjimai: juos sudaro funkcinė ir sektoriaus specialistų patirtis, kurią
turi sparčiai augančių įmonių koučeriai
Sparčiai augančių įmonių koučerių kompetencija: susideda iš pagrindinių sparčiai
augančių įmonių koučerių įgūdžių, darbo metodų, įrankių, kurie būtini teikiant kaučingo
paslaugas įmonėms
Profesionali elgsena: ją sudaro profesionalus ir etiškas sparčiai augančių įmonių koučerių
elgesys

Kiekvienas hierarchijos lygis yra suskirstytas į atskirus elgesio, įgūdžių ir žinių modelius, kurie
suteikia išsamumo sparčiai augančių įmonių koučerių kompetencijos vadovui.
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Sparčiai augančių įmonių koučerių kompetencijų
vadovas

Sparčiai augančių įmonių koučingo vaidmenys
Koučeris

Koaučerio vaidmuo apima koučingo veiklą vienas su vienu ar su grupe, įgalinančią klientus patiems spręsti savo problemas.
Kartu nagrinėjamos problemos ir tariamasi kaip klientui veikti toliau.

Mokytojas

Mokytojo vaidmuo apima seminarų ar mokymų klientams pristatymą bei žinių, įgūdžių ir supratimo perdavimą ir plėtojimą pagal iš
anksto numatytą darbotvarkę ar aprašą.
„Aš galiu jums taip parodyti, paaiškinti ir išmokyti, kad jūs tai galėtumėte daryti patys“
Tarpininko vaidmuo – įvairių įrankių ir technikų pagalba padėti asmenims ir grupėms išnagrinėti klausimų ir problemų įvairovę.
"Aš padėsiu jums, kaip grupei išnagrinėti šią problemą ir pasiekti susitarimo dėl tolesnių veiksmų"

Tarpininkas
Patarėjas

Mentorius
Brokeris
Konsultantas

Patarėjo vaidmuo – analizuoti kliento problemas ir pasiūlyti gaires bei patarimus konkrečiais klausimais. Žinių perdavimas patarėjo
vaidmenyje yra ribotas.
“Leiskite man pateikti jums problemos analizę ir rekomenduoti ką galėtumėte padaryti”
Mentoriaus vaidmuo apima dalijimąsi su klientu asmenine patirtimi, iš to gaunama nauda ir kontaktais
„Aš čia jau esu buvęs, taigi, leiskite man pasidalinti savo patirtimi su jumis“
Brokerio vaidmuo susijęs su kliento potencialo ir išorinių paramos jam priemonių poreikio nustatymu.
“Aš negaliu jums padėti, bet žinau, kas gali”
Konsultanto vaidmuo apima kliento problemų analizę bei jų sprendimų parengimą ir įgyvendinimą. Konsultanto vaidmuo – parengti
problemos sprendimus, o ne perduoti žinias klientui.
“Aš parengsiu ir įgyvendinsiu sprendimą už tave”

© Exponential Training & Assessment Limited on behalf of partners of the Leonardo TOI Project: The High Growth Coach

Sparčiai augančių įmonių koučerių kompetencijų vadovas

Pagrindiniai įgūdžiai

Savitarpio ryšio kūrimas

Dialogas su klientais

Klausinėjimo strategijos

Aktyvus klausymasis

Skatinimas plėsti požiūrį

Elgesio normos
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ kuria savitarpio ryšį su klientais. Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“
privalo gebėti:
1.
Nuoširdžiai domėtis klientais.
2.
Būti empatiški ir supratingi.
3.
Gerbti klientų poreikius, vertybes ir nuomonę.
4.
Laikytis kliento bendravimo metodų.
5.
Ieškoti bendrų sąlyčio taškų su klientais.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ palaiko dialogą su klientais, siekdami suprasti, įgyti įžvalgų ir priimti
sprendimus. Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ privalo gebėti:
1.
Valdyti dialogo su klientu raidą ir eigą.
2.
Taikyti įvairius metodus ir priemones dialogo su klientu metu.
3.
Naudoti dialogą su klientu problemoms nagrinėti ir performuluoti, taip pat kliento nuomonei plėsti.
4.
Skatinti diskusijas ir kliento pamąstymus dialogo metu.
5.
Sudaryti sąlygas ties ateitimi sutelktai dialogo su klientu išvadai.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ rengia ir įgyvendina veiksmingas klausinėjimo strategijas. Sparčiai
augančių įmonių „koučeriai“ privalo gebėti:
1.
Naudoti klausimus visuose sparčiai augančių įmonių ugdomojo vadovavimo ciklo etapuose.
2.
Taikyti klausimų pateikimo strategijas, kad būtų gauti konkretūs rezultatai.
3.
Naudoti įvairius skirtingų klausimų tipus.
4.
Užduoti paprastus, aiškius ir įžvalgius klausimus.
5.
Užduoti tinkamus klausimus, susijusius su klientų atsakymais.
6.
Tvarkyti klientų atsakymus į klausimus.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ aktyviai išklauso klientus. Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ privalo
gebėti:
1.
Pastebėti klientų vartojamą kalbą, kalbėjimo toną, tempą ir intonaciją.
2.
Stebėti ir interpretuoti klientų kūno kalbą.
3.
Taikyti įvairius aktyvaus klausymosi metodus.
4.
Skatinti klientus pateikti išsamius ir apgalvotus atsakymus.
5.
Naudoti pauzes ir tylą dialogo metu.
6.
Apibendrinti ir perfrazuoti esmines dialogo vietas.
7.
Užsirašyti esminius dalykus neblaškant klientų dėmesio.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ žino, kada ir kaip plėsti klientų požiūrį. Sparčiai augančių įmonių
„koučeriai“ privalo gebėti:
1.
Skatinti klientus prisiimti atsakomybę ir būti atskaitingais.
2.
Taikyti įvairias priemones ir metodus, skirtus klientų požiūriui plėsti.
3.
Plėsti klientų prielaidas, įsitikinimus ir supratimą, siekiant išprovokuoti naujas įžvalgas.
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Kritinis mąstymas

Reagavimas

Tikslų nustatymas

Veiksmų planavimas

4.
Tikrinti klientų supratimą, suvokimą ir planų laikymąsi.
5.
Prašyti iš klientų ataskaitų apie pažangą ir tolesnę veiklą.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ skatina kritinį mąstymą. Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ privalo
gebėti:
1.
Skatinti klientus mąstyti kritiškai.
2.
Taikyti įvairias priemones ir metodus, skirtus kritiniam mąstymui skatinti.
3.
Taikyti įvairius duomenų rinkimo metodus, siekiant patvirtinti faktus ir patvirtinamuosius įrodymus.
4.
Abejoti duomenų ir patvirtinamųjų įrodymų patikimumu, pagrįstumu, tikrumu ir reikšme.
5.
Priimti sprendimus ir teikti rekomendacijas patvirtintų duomenų pagrindu.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ skatina klientus apmąstyti savo patirtį. Sparčiai augančių įmonių
„koučeriai“ privalo gebėti:
1.
Padėti klientams daryti pažangą kiekviename mokymosi ciklo etape.
2.
Taikyti įvairias priemones ir metodus, skirtus klientų reagavimui skatinti.
3.
Padėti klientams atrasti naujų įžvalgų ir geriau suprasti.
4.
Padėti klientams susieti jausmus, elgseną ir rezultatus.
5.
Padėti klientams pastebėti naujas įžvalgas ir suvokimą, taip pat imtis veiksmų jų pagrindu.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ padeda klientams formuluoti konstruktyvius sėkmę lemiančius tikslus.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ privalo gebėti:
1.
Padėti klientams nustatyti ir aiškiai išdėstyti savo sėkmės viziją.
2.
Padėti klientams konkrečiai apibrėžti sėkmę tikslų išraiška.
3.
Padėti klientams nustatyti gerai struktūriškai apibrėžtus tikslus.
4.
Patikrinti kliento įsipareigojimą siekti tikslų.
5.
Užtikrinti kliento tikslų, vertybių, poreikių ir vizijos atitiktį.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ padeda klientams rengti aiškius, ties tikslais sutelktus veiksmų planus.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ privalo gebėti:
1.
Nustatyti konkrečius veiksmus, kuriais siekiama sutartų tikslų, ir jų įvykdymo terminus.
2.
Padėti klientams nustatyti strategijas, skirtas galimoms kliūtims šalinti.
3.
Padėti klientams gauti išteklių.
4.
Padėti klientams pasirengti nenumatytiems atvejams.
5.
Susitarti dėl SMART veiksmų planų (konkrečių, įvertinamų, pasiekiamų, aprūpintų ištekliais ir su galutiniais terminais)
(angl. Specific, Measurable, Attainable, Resourced and Time bound).
6.
Patvirtinti klientų veiksmų planų laikymąsi.
7.
Susitarti, kaip ir kada peržiūrėti veiksmų planus.
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Sparčiai augančių įmonių
koučingo procesas

1 etapas:
Susitarimas

2 etapas:
Tyrimas

3 etapas:
Vizija, vizualizacija

Elgsena
Šio Sparčiai augančių įmonių koučingo etapo metu, Sparčiai augančių įmonių koučeriai turi:
1.
Skirti pakankamai laiko ryšiui su klientu užmegzti
2.
Pakviesti klientus peržiūrėti ir apmąstyti ankstesnį veiksmų planą (jei tai nebe pirmas koučingo užsiėmimas)
3.
Padėti klientams identifikuoti jų poreikius.
4.
Aptarti klientų lūkesčius koučingui.
5.
Išaiškinti klientui spartaus įmonių augimo koučerio vaidmenį ir atsakomybę.
6.
Išsiaiškinti klientų vaidmenį ir atsakomybes koučingo procese.
7.
Susitarti dėl koučingo proceso ir užsiėmimų eigos su klientais.
8.
Išsiaiškinti su klientu, ką jis nori pasiekti koučingo užsiėmimų dėka.
9.
Susitarti su klientais dėl planuojamų koučingo užsiėmimo rezultatų.
10.
Susitarti dėl vienodo klientų poreikių ir planuojamų pasiekimų supratimo prieš pradedant procesą.
Tyrimo etapo metu Sparčiai augančių įmonių koučeriai turi:
1.
Skatinti klientą atsižvelgti į visas esamas aplinkybes.
2.
Naudoti įvairiausius diagnostinius įrankius ir technikas.
3.
Padėti klientams apžvelgti dabartines ir buvusias elgsenas.
4.
Padėti klientams analizuoti dabartines ir buvusias elgsenas
5.
Padėti klientams atsižvelgti į jų patirtis, jausmus, žinias ir įgūdžius.
6.
Skatinti klientus analizuoti klausimus ir problemas.
7.
Skatinti klientus išnagrinėti klausimų ir problemų atsiradimo priežastis.
8.
Padėti klientams patiems daryti išvadas apie klausimų ir problemų atsiradimo priežastis.
9.
Suteikti galimybę klientams atsižvelgti į jų padarytas išvadas.
10.
Patvirtinti klientų išvadų supratimą prieš pereinant į kitą etapą (reziumuojant ar užduodant klausimus).
Vizualizacijos etapo metu, Sparčiai augančių įmonių koučeriai turi:
1.
Skatinti klientus analizuoti savo požiūrius ir jausmus į koučingą.
2.
Padėti klientams aiškiai suprasti, ką jie nori pasiekti.
3.
Padėti klientams numatyti ir apibrėžti, kaip jie supranta sėkmę.
4.
Skatinti klientus paaiškinti, kodėl yra svarbu, jog jie būtų sėkmingi.
5.
Padėti klientams aiškiai apibrėžti tikslus ir uždavinius.
6.
Padėti klientams identifikuoti potencialius išteklius, kuriuos naudodami, jie galėtų pasiekti sėkmę.
7.
Padėti klientams identifikuoti potencialias kliūtis ir rizikas, kurios trukdo pasiekti sėkmę.
8.
Padėti klientams atrasti tas galimybes, kurios padėtų įveikti bet kokias kliūtis.
9.
Padėti klientams identifikuoti galimybes ir sprendimus.
10.
Patvirtinti identifikuotų galimybių ir sprendimų supratimą, prieš pereinant į kitą etapą.
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4 etapas: Įgyvendinimas

5 etapas:
Peržiūrėjimas ir
palaikymas

Įgyvendinimo etapo metu sparčiai augančių įmonių koučeriai turi:
1.
Paprašyti klientų apibendrinti savo tikslus ir uždavinius.
2.
Padėti klientams įvertinti visas galimybes ir sprendimus, reikalingus sėkmei pasiekti.
3.
Padėti klientams apgalvoti kiekvieną galimą sprendimą.
4.
Suteikti galimybę klientams pasirinkti vieną ar keletą alternatyvų sėkmei pasiekti.
5.
Padėti klientams apibrėžti veiksmus, reikalingus įgyvendinti pasirinktą alternatyvą.
6.
Padėti klientams identifikuoti papildomus išteklius, reikalingus sėkmei pasiekti.
7.
Paskatinti klientus įvardinti veiksmus, kurių jie imsis, siekiant užsitikrinti reikalingus išteklius.
8.
Padėti klientams parengti veiksmų planus sėkmei pasiekti.
9.
Paskatinti klientus pripažinti planus ir įsipareigojimus juos įgyvendinti.
10.
Pasiekti, kad planai būtų suprantami vienodai prieš pereinant prie jų įgyvendinimo.
Peržiūrėjimo ir palaikymo etapo metu, sparčiai augančių įmonių koučeris turi:
1.
Pasiūlyti klientams apsvarstyti pasiektą pažangą.
2.
Paskatinti klientus apmąstyti savo vizijas (tikslus ir uždavinius).
3.
Paskatinti klientus apmąstyti, kodėl jiems yra svarbi sėkmė.
4.
Apibendrinti visus esminius dalykus, kylančius koučingo metu.
5.
Pripažinti klientų padarytą pažangą.
6.
Suderinti su klientais plano įgyvendinimo stebėsenos strategiją.
7.
Patikrinti kliento įsipareigojimus išlaikyti nuolatinę pažangą.
8.
Patvirtinti klientui jo “nuosavybę” į planus ir veiksmus.
9.
Siekti grįžtamojo ryšio iš kliento tam, kad būtų galima identifikuoti koučingo proceso suteiktą pridėtinę vertę.
10.
Susitarti su klientu dėl būsimų koučingo užsiėmimų laiko.
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Profesinės elgsenos normos

Santykiai su
klientais

Profesinio tinklo
kūrimas

Asmeninis
veiksmingumas

Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ užmezga tvirtus santykius su klientais. Sparčiai augančių įmonių "koučeriai"
privalo gebėti:
1.
Suprasti klientų vertybes, poreikius ir reikalavimus.
2.
Pelnyti abipusį pasitikėjimą ir pagarbą.
3.
Sukurti atvirą ir sąžiningą, abipusį keitimąsi mintimis, nuomonėmis ir informacija su klientais.
4.
Valdyti klientų lūkesčius.
5.
Susitarti su klientais dėl taikytinų procesų ir protokolų.
6.
Susitarti dėl ryšių su klientais sutartinio pobūdžio.
7.
Palaikyti ryšius su klientais naudojant įvairius ryšių palaikymo metodus.
8.
Tiksliai registruoti bendravimo su klientais duomenis.
9.
Periodiškai su klientais aptarti santykių kokybę.
10.
Tvarkyti kliento uždarymą: „koučerio“ santykiai.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ sukuria įvairių kontaktų tinklą, prie kurio jie jungiasi dėl savo klientų. Sparčiai
augančių įmonių "koučeriai" privalo gebėti:
1.
Apibrėžti ateityje vertingų tinklo kontaktų tipą.
2.
Aktyviai nustatyti galimybes užmegzti naujus tinklo kontaktus.
3.
Užmegzti naujus tinklo kontaktus, taikant įvairius dalyvavimo tinkle metodus.
4.
Vertinti galimą naujų kontaktų naudą.
5.
Teikti informaciją ir pagalbą tinklo kontaktams.
6.
Atnaujinti tinklo kontaktų duomenis.
7.
Naudoti tinklo kontaktus ieškant informacijos ir patarimų.
8.
Naudoti tinklo kontaktus nukreipimams ir pristatymams.
9.
Pristatyti klientus ir kirtus asmenis tinkamiems tinklo kontaktams.
10.
Vertinti dalyvavimo tinkle galimybių išlaidas ir pranašumus, taip pat naudoti juos būsimam dalyvavimui tinkle pagrįsti.
Sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ patys atsako už savo asmeninį veiksmingumą. Sparčiai augančių įmonių
„koučeriai“ privalo gebėti:
1.
Numatyti veiklos ir tikslų prioritetus.
2.
Planuoti ir peržiūrėti būdus, kaip vykdyti veiklą ir pasiekti tikslų.
3.
Laikytis įsipareigojimų ir kitiems duotų pažadų.
4.
Skirti pakankamai laiko ir išteklių, kad būtų galima vykdyti įsipareigojimus ir laikytis pažadų.
5.
Prisiimti atsakomybę už įvykdytą sutartos kokybės veiklą ir pasiektus tikslus.
6.
Rengtis visam planuotam ryšių palaikymui su kitais asmenimis.
7.
Aptarti ir susitarti dėl planų pakeitimų su kitais asmenimis, kai negebama vykdyti įsipareigojimų ar laikytis pažadų.
8.
Apmąstyti savo asmeninį veiksmingumą.
9.
Imtis veiksmų remiantis savo pamąstymais, kaip gerinti asmeninį veiksmingumą.
10.
Išlaikyti pusiausvyrą tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo.
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Personalo
vystymas

Vertinimas

Etikos ir
profesiniai
įgūdžiai

Sparčiai augančių įmonių koučeriai investuoja ir savo žinių, įgūdžių ir patirties didinimą, siekiant pagerinti veiklos
rezultatus. Sparčiai augančių įmonių koučeriai turi sugebėti:
1.
Sekti verslo ir koučingo būdų naujausias tendencijas ir pokyčius
2.
Gauti grįžtamąjį ryšį iš klientų
3.
Apmąstyti savo veiklos rezultatus ir procesus su kitais profesionalais
4.
Apmąstyti savo įgūdžius, žinias ir kompetenciją
5.
Identifikuoti savo mokymosi ir tobulinimosi poreikius
6.
Suplanuoti mokymosi ir tobulinimosi veiklą, siekiant patenkinti asmeninius poreikius
7.
Imtis mokymosi ir tobulinimosi veiklos, atitinkančios nustatytus poreikius
8.
Apmąstyti mokymosi ir tobulinimosi efektyvumą
9.
Nustatyti reikalingus veiklos patobulinimus
10.
Įdiegti patobulinimus į savo veiklą ir procesus
Sparčiai augančių įmonių koučeriai vertina savo veiksmų ir kišimosi įtaką. Sparčiai augančių įmonių koučeriai turi
sugebėti:
1.
Apibrėžti planuotus rezultatus ir veiklos pradžią
2.
Peržiūrėti pasiektą pažangą ir vykdymą su klientais nustatytais intervalais.
3.
Skatinti klientus atskleisti keliančias susirūpinimą arba nepakankamos veikimo sritis
4.
Nustatyti problemines arba nepakankamai gerai veikiančias sritis
5.
Ištirti problemines arba nepakankamai gerai veikiančias sritis
6.
Įdiegti korekcinius veiksmus probleminėse arba nepakankamo veikimo srityse
7.
Stebėti korekcinius veiksmus, kad patvirtinti jų efektyvumą
8.
Vertinti koučingo procesų efektyvumą
9.
Įvertinti koučingo įtaką rezultatams
10.
Identifikuoti veiklos ir procesų pakeitimus, siekiant įgyvendinti juos ir su kitais klientais
Sparčiai augančių įmonių koučeriai elgiasi etiškai ir profesionaliai. Sparčiai augančių įmonių koučeriai privalo sugebėti:
1.
Siekti tobulumo visais savo vykdomos veiklos aspektais
2.
Vadovautis tiek teisės raide, tiek ir jos dvasia
3.
Būti sąžiningu ir principingu
4.
Saugoti konfidencialią informaciją ir gerbti parodytą pasitikėjimą
5.
Elgtis su kiekvienu vienodai
6.
Nenaudoti konfidencialios informacijos savo tikslams
7.
Vengti galimų interesų konfliktų
8.
Dirbti tik savo kompetencijos ribose
9.
Niekada sąmoningai nepažeisti kitų asmenų vertybių, įsitikinimų ar principų
10.
Būti objektyviu, teisingu ir skaidriu
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Žinios ir supratimas

Verslo suvokimo sritys

Finansai

Žmonės

Planavimas

Procesai

Rinkodara

Valdymas ir lyderystė

Pokyčių ir projektų
valdymas

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Pelno ir nuostolių ataskaitos ir balansai
Sąmatos ir prognozės
Apyvartinis kapitalas ir grynųjų pinigų srautas
Pelnas ir išlaidų centrai
Sąnaudų skaičiavimas
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Užimtumo politika ir praktika
Lygios galimybės, įvairovė ir socialinė aprėptis
Įdarbinimas ir atranka
Komandinis darbas ir komandos vystymasis
Strateginis planavimas
Augimo valdymas
Verslo planavimo būdai
Analitiniai ir diagnostiniai metodai
Verslo planai
Kokybės vadyba
Įsigijimai
Tiekimo grandinės tinklai
Rinkodaros planas
Konkurenciniai pranašumai
Rinkos tyrimas
Produkto gyvavimo ciklas
Rinkodaros priemonių rinkinys
Vadovo atsakomybės
Direktorių valdybos vystymas
Valdymo ir lyderystės modeliai ir teorijos
Sprendimų priėmimas
Pokyčių valdymo modeliai
Pasikeitimų ir sandorių pokyčiai
Pokyčių katalizatoriai ir kliūtys
Rizikos valdymas

1.
2.
3.
4.
5.

Sąskaitų ir skolų valdymas
Kainodaros strategijos
Santykių analizė
Investicijų vertinimas
Finansavimo šaltiniai

6.
7.
8.
9.
10.
6.
7.
8.
9.
10.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
5.
6.
7.

Nuoseklus planavimas ir talentų valdymas
Motyvacija
Veiklos valdymas
Derybos
Konfliktų valdymas
Informacinės valdymo sistemos
Atsitiktinumų planavimas
Stebėsenos planai
Išteklių identifikavimas
Priskirti vaidmenys ir atsakomybės
Verslo procesų tobulinimo technikos
Veiklos valdymo ir kontrolės sistemos
Taupaus valdymo būdai
Kainų jautrumas
Prekės ženklo kūrimas
Konkurentų analizė
Viešieji ryšiai
Pardavimų ciklas
Delegavimas
Tikslų nustatymas
Problemų sprendimas

5.
6.
7.

Lyderystė
Planavimo ir įgyvendinimo pokyčiai
Projektų valdymas
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Personalo
vystymas

Vertinimas

Etikos ir
profesiniai
įgūdžiai

Sparčiai augančių įmonių koučeriai investuoja ir savo žinių, įgūdžių ir patirties didinimą, siekiant pagerinti veiklos
rezultatus. Sparčiai augančių įmonių koučeriai turi sugebėti:
11.
Sekti verslo ir koučingo būdų naujausias tendencijas ir pokyčius
12.
Gauti grįžtamąjį ryšį iš klientų
13.
Apmąstyti savo veiklos rezultatus ir procesus su kitais profesionalais
14.
Apmąstyti savo įgūdžius, žinias ir kompetenciją
15.
Identifikuoti savo mokymosi ir tobulinimosi poreikius
16.
Suplanuoti mokymosi ir tobulinimosi veiklą, siekiant patenkinti asmeninius poreikius
17.
Imtis mokymosi ir tobulinimosi veiklos, atitinkančios nustatytus poreikius
18.
Apmąstyti mokymosi ir tobulinimosi efektyvumą
19.
Nustatyti reikalingus veiklos patobulinimus
20.
Įdiegti patobulinimus į savo veiklą ir procesus
Sparčiai augančių įmonių koučeriai vertina savo veiksmų ir kišimosi įtaką. Sparčiai augančių įmonių koučeriai turi
sugebėti:
11.
Apibrėžti planuotus rezultatus ir veiklos pradžią
12.
Peržiūrėti pasiektą pažangą ir vykdymą su klientais nustatytais intervalais.
13.
Skatinti klientus atskleisti keliančias susirūpinimą arba nepakankamos veikimo sritis
14.
Nustatyti problemines arba nepakankamai gerai veikiančias sritis
15.
Ištirti problemines arba nepakankamai gerai veikiančias sritis
16.
Įdiegti korekcinius veiksmus probleminėse arba nepakankamo veikimo srityse
17.
Stebėti korekcinius veiksmus, kad patvirtinti jų efektyvumą
18.
Vertinti koučingo procesų efektyvumą
19.
Įvertinti koučingo įtaką rezultatams
20.
Identifikuoti veiklos ir procesų pakeitimus, siekiant įgyvendinti juos ir su kitais klientais
Sparčiai augančių įmonių koučeriai elgiasi etiškai ir profesionaliai. Sparčiai augančių įmonių koučeriai privalo sugebėti:
11.
Siekti tobulumo visais savo vykdomos veiklos aspektais
12.
Vadovautis tiek teisės raide, tiek ir jos dvasia
13.
Būti sąžiningu ir principingu
14.
Saugoti konfidencialią informaciją ir gerbti parodytą pasitikėjimą
15.
Elgtis su kiekvienu vienodai
16.
Nenaudoti konfidencialios informacijos savo tikslams
17.
Vengti galimų interesų konfliktų
18.
Dirbti tik savo kompetencijos ribose
19.
Niekada sąmoningai nepažeisti kitų asmenų vertybių, įsitikinimų ar principų
20.
Būti objektyviu, teisingu ir skaidriu
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Sparčiai augančių įmonių koučerių kompetencijų vadovas

1 priedas: „Koučerių“ ir tiekėjų grįžtamojo ryšio komentarų ir (arba) pastabų pavyzdžiai
Labai įdomu. Praeityje esu turėjęs patirties su kompetencijų programų sudarymu ir kūrimu (pirmininkavau įmonėje, kuri jas rengė tik vadovaujantiems
organams, įmonėms ir valstybinėms įstaigoms). Ši programa visapusiška ir verčianti susimąstyti. Tačiau manau, kad kompetencijos arba būdingo bruožo
turėjimas gali būti būtina sąlyga veiksmingumui pasiekti, tačiau jokiu būdu vien jų nepakanka. Todėl svarbiausias dalykas – gebėjimas įsipareigoti ir kartu su
ugdytiniu daryti pažangą siekiant tikslo. O tai priklauso nuo bendros analizės ir pakankamo aiškumo bei įpareigojančio susitarimo tarp tų, kurie tiesiogiai susiję
su tikslo siekimu...
„Koučeris“ ir ugdytinis turi prisiderinti vienas prie kito ir būti asmeniškai suderinami, kad iš ugdomojo vadovavimo proceso būtų gauta kuo daugiau naudos.
Džiaugiuosi matydamas finansų temą Žinių ir verslo sričių supratimo puslapio viršuje. Tačiau pagrindinė problema, su kuria susiduriama visose kompetencijų
programose ir procesu pagrįstuose vertinimuose yra susijusi su žinių ir įgūdžių, kuriuos turi turėti sparčiai augančių įmonių „koučeriai“ arba net verslo
konsultantai, platumas ir gilumas. Ar jie yra A lygio ar jį atitinkančio laipsnio, ar netgi aukštesni negu reikia? Tai sunku nustatyti, jau nekalbant apie „Verslo
įgūdžių“ sritį, ypatingai finansus. Aš vedu mokymus įmonės finansų srityje ir daugelį metų vedžiau IBA / IBC finansų mokymus verslo konsultantų seminaruose
ir kitose programose. Supratau, kad paprastai tiek konsultantų, tiek įmonių savininkų finansinės žinios, įgūdžiai ir jų taikymas finansų srityje buvo prastesni
negu kitose srityse, kaip pavyzdžiui, rinkodara. Tačiau finansų žinios ir įgūdžiai paprastai būdavo reikalingiausi ir (arba) naudingiausi, norint padėti daugeliui
įmonių. Reikiamo konsultantų ir savininkų finansinio „raštingumo“ ir „mokėjimo skaičiuoti“ stoka dažnai atrodė tarsi prastas matymas virstantis aklumu.
Kokia visapusiška, įdomi ir labai naudinga programa. Aš taip pat visiškai sutinku su nuostata, kad sparčiai augančių įmonių „koučeris“ turi būti įvairiapusiškas –
gebėti, prireikus, būti tik „koučeriu“, veiklos „koučeriu“, mokyti, patarti, būti brokeriu, tarpininkauti ir konsultuoti. Kiekvienas būdas – tai tik viena priemonė iš
priemonių rinkinio, o tikrasis įgūdis – tai žinojimas, kurias iš jų naudoti ir kada, taip pat lankstumas ir pakankama kompetencija, kad būtų galima pasirinkti
geriausią, siekiant gauti pageidaujamą rezultatą. Aš atsispausdinsiu mums kompetencijas ir naudosiu jas kaip etaloną užsiimdamas savęs tobulinimu.
Naudinga programa, kalbant apie „koučerių“ savybes, ir ugdomojo vadovavimo, kaip visumos, žemėlapis. Būtų naudinga, jeigu būtų pateikta pasiūlymų, kaip
būtų galima įvertinti „koučerio“ tinkamumą esamoje situacijoje, nes galima girti asmenį dėl jo turimų savybių ir pasmerkti dėl savybių, kurių jis neturi. Man taip
pat susirūpinimą kelia tai, kad iš programos galima spręsti, kad ugdomasis vadovavimas yra svarbiau už mokymą. Manau, kad grynas ugdomasis vadovavimas
– tai parodymas, kaip taikyti teoriją ir išmoktas priemones konkrečioms užduotims ir problemoms, su kuriomis susiduriama, kad būtų išmokta jas laisvai
naudoti. Mano manymu, tai, kas vyksta prieš mokymą yra mentoriaus darbo ir konsultavimo derinys, kuriuo siekiama nustatyti pagrindines galimybes, kryptį,
kompetencijas, išteklius ir motyvaciją, kurios reikia galimybėms išnaudoti ir jų išnaudojimui suplanuoti.
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