Docenianie jako istotny element wzmacniający motywację pracowników.
Tomasz Chyrchel
Założenia:
Niniejszy WebQuest ma charakter wprowadzający do tematyki doceniania jako elementu motywowania pracowników. Dodatkowo może być rozbudowane o
kolejne WebQuesty z innych metod motywowania podwładnych. Jednocześnie może pełnić rolę przygotowawczą przed szkoleniem stactionarnym z zakresu
metod motywowania pracowników.

Adresaci:

Właściciele MŚP, menedżerowie – osoby zarządzające pracą min. jednego pracownika.

Cele ogólne szkolenia:
 Wprowadzenie uczestników do podstaw motywowania pracowników poprzez docenianie
 Uświadomienie uczestnikom korzyści oraz możliwości z pozapłacowych sposobów motywowania, a dokładnie doceniania
 Przekazanie wiedzy na temat sposobów oraz zasad w docenianiu jako metodzie motywowania pracowników
Etap
webquestu

Cele
szczegółowe

Typ zadania

Rozgrzewk
a

Odkrycie
własnych
motywotorów,
oraz tego, co
motywuje
innych

Indywidualne

Ankieta – co motywuje mnie do pracy?
 Co motywuje Cię do pracy?
 Jakie aspekty finansowe motywują Cię najbardziej?
 Jakie aspekty pozafinansowe motywują Cię najbardziej?
 Jak się czujesz, gdy ktoś doceni Twoją pracę (w przypadku, gdy nie
wymaga ona dużego wysiłku)?
 Jak się czujesz, gdy ktoś doceni Twoją pracę, gdy nad tym
konkretnym zadaniem naprawdę się napracowałeś?
 Czego chciałbyś / chciałabyś się dowiedzieć o docenianiu, jako
jednej z metod doceniania pracowników?
 Czy według Ciebie docenianie pracownika ma wpływ na jego
motywację? Jeśli tak, to według Ciebie jest to efektywna metoda
motywowania?

Grupowe

Podziel się wrażeniami po wypełnieniu ankiety. W trakcie dyskusji na
czacie zapytaj innych uczestników o:
 Co ich motywuje do pracy?
 Czy pozostali uczestnicy lubią być doceniani za swoją pracę? Jeśli
tak, to w jaki sposób?

Zadanie 1

Budowanie w
uczestnikach
świadomości na
temat siły
oddziaływania
doceniania jako
metody
motywacji
Dzielenie się
wiedzą i
doświadczeniam
i z zakresu
doceniania

Treść zadania

Czas

Wykorzystywan
e narzędzia Web
2.0
Ankieta
Dokumentów
Łącznie: Google
15 min

Łącznie: Czat w pokoju
15 min wirtualnym

Zadanie 2

Zadanie 3

Poznanie metod
finansowego i
pozafinansoweg
o motywowania
pracowników
Wzmocnienie
wartości
doceniania i
chwalenia jako
metody
motywowania
pracowników
Dzielenie się
doświadczeniem
związanym
z doceninianiem
pracownikow

1. Zdobycie wiedzy z wykorzystaniem artykułów źródłowych na temat:

Zweryfikowanie
zdobytej wiedzy




Jakie są najpopularniejsze metody motywowania pozafinansowego?
Jakie miejsce w motywowaniu pracowników ma docenianie /
udzielanie pochwał?

3. Dyskusja pomiędzy uczestnikami oraz przygotowanie
podsumowania

Grupowe

1. Dyskusja w grupach na temat:
 Jakie mam doświadczenia z docenianiem i / lub pochwaleniem
mojej pracy?
 W jaki sposób bym chciał(a) być doceniony(-a)? Wolę docenianie w
sytuacji jeden – na – jeden, czy przed współpracownikami?
 W jaki sposób zdecydowanie nie chciałbym / nie chciałabym być
pochwalony?
 Co jest dla mnie najważniejsze w docenianiu mojej pracy?
2. Konfrontacja własnej wiedzy i przekonań z wiedzą specjalistyczną –
z wykorzystaniem artykułów źródłowych.

Poszukiwanie
mocnych i
słabych stron
doceniania jako
metody
motywacji

Przygotowanie
kompleksowego
narzędzia podręcznika –

Co motywuje ludzi w pracy?

2. Ocena pracy innych grup – streszczenia z ww. tematów

Weryfikacja
własnych
przekonań

Zadanie 4



Indywidualn
e

3. Przygotowanie wspólnej prezentacji podsumowującej wcześniejsze
dyskusje.
 Co było dla nas największym odkryciem?
 Co nas w tym przekonuje?
 Co nas w tym nie przekonuje?
 Jakie widzimy możliwości zastosowania doceniania?
 Jakie są mocne i słabe strony doceniania jako metody motywowania
pracowników?
Zadaniem uczestnika jest przygotowanie mini podręcznika
zawierającego najważniejsze kwestie przy prowadzeniu rozmowy
doceniającej z pracownikiem
Z założenia w podręczniku mają się znaleźć informacje na temat kluczowych
aspektów doceniania i prowadzenia rozmowy doceniającej

Artykułu online

Prezentacje
Slideshare
Pokój wirtualny
60 min

Platforma
Dokumenty
Google

Łącznie: Artykułu online
45 min
Prezentacje
Slideshare
Pokój wirtualny
Skype
Platforma
Dokumenty
Google

Łącznie: Platforma
30 min Dokumenty

Google

Zadanie 5

Wnioski

Zweryfikowanie
własnych
założeń
dotyczących
rozmowy
doceniającej
Przećwiczenie
umiejętności
prowadzenia
rozmowy
doceniającej
Podsumowanie
zebranej wiedzy
Zweryfikowanie
potrzeb
szkoleniowych z
zakresu
motywowania

Ewaluacja

Grupowe

Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie rozmowy doceniającej
pracownika.
Każda z osób odgrywa jedną rolę:
 Przełożonego
 Pracownika otrzymującego pochwałę
 Obserwatora

Łącznie: Skype
30 min
Voxopop
Google Hangouts

W sumie uczestnicy przeprowadzają trzy rozmowy, by każdy miał
możliwość odegrać każdą rolę.
Grupowe

Zakończeniem WebQuestu jest grupowa dyskusja w pokoju
15 min
wirtualnym na temat:
 Co było dla Ciebie osobiście najbardziej przydatne (umiejętność,
wiedza, informacja, źródło) z tego WebQuestu?
 W jakich sytuacjach w ramach własnej pracy możesz
wykorzystywać docenianie pracowników?
 Jakie trzy aspekty doceniania są według Ciebie najważniejsze?
 W jakich sytuacjach w ramach własnej firmy możesz wykorzystywać
umiejętność doceniania jako narzędzia wzmacniającego motywację?
 Czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć / nauczyć z tematyki
motywowania pracowników?

Pokój wirtualny

Weryfikacja
efektywności
WebQuestu
Zadanie 1: Ocena przez trenera na podstawie aktywności w trakcie dyskusji

Zadanie 2: Ocena przez uczestników: informacja zwrotna udzielana w komentarzach. Uczestnicy nawzajem oceniają wynik swojej pracy
Ocena przez trenera: po zakończeniu szkolenia; ocena merytoryczna przygotowanych materiałów na podstawie zgodności z informacjami
zawartymi w źródłach
Zadanie 3: Ocena przez trenera: po zakończeniu szkolenia; ocena merytoryczna przygotowanych materiałów na podstawie zgodności z
informacjami zawartymi w pracach wszystkich uczestników z poprzednich zadań
Zadanie 4: Ocena przez trenera: po zakończeniu szkolenia; ocena merytoryczna przygotowanych materiałów na podstawie zgodności z
informacjami zawartymi w pracach wszystkich uczestników z poprzednich zadań
Zadanie 5: Ocena przez uczestników: informacja zwrotna udzielana w informacji zwrotnej po każdej rozmowie (informacja od osoby
odgrywającej Artura, oraz od osoby będącej obserwatorem).
Ocena przez trenera: po zakończeniu szkolenia; ocena merytoryczna przeprowadzonej rozmowy na podstawie zgodności z przygotowanym
szablonem z zadania 3 oraz zgodnie z wiedzą merytoryczną zawartą we wszystkich źródłach dostępnych w ramach tego WebQuestu.

