MODEL: T.R.I.P.

ETAP: rozwój B

ZADANIE: zapoznanie się z obliczami działania REZULTAT: refleksja nad swoim działaniem

OBLICZA DZIAŁANIA
Działanie ma bardzo duże znaczenie dla poznawania własnego
potencjału. Doświadczenie daje wiele cennych informacji
o tym, co potrafimy i czy prezentujemy postawy, które
sprzyjają rozwojowi naszych talentów.

Poniżej zaprezentowane są dwa różne schematy postępowań.
Przeczytaj zawartość dwóch kolumn i zastanów się, jakie
sposoby działania prezentujesz.

Działanie

Działanie

WALKA

PROAKTYWNOŚĆ

TALENTÓW

ROZWOJOWI TALENTÓW

ZACHOWANIA UTRUDNIAJĄCE ROZWÓJ

krytykanctwo, obwinianie innych, porównywanie
się do innych, rygorystyczne oceny
perfekcjonizm, dążenie do bycia idealnym,
stawianie sobie i innym nierealnych celów
nadmierna potrzeba kontroli, planowanie
wszystkiego na 100%, nadmierna ostrożność
bierna agresja, narzekanie, obrażanie się,
opóźnianie działań, obmawianie
brak elastyczności, nadmierne przywiązanie do
schematów, brak dystansu do siebie, do innych
manipulacja, nieuczciwe działanie, wykorzystywanie innych, zniekształcanie faktów
roszczeniowość, nadmierne oczekiwania,
wymuszanie, pretensjonalność
egoizm, próby dominacji, narzucanie swojego
zdania, nieliczenie się z innymi ludźmi
nadmierne zabieganie o uwagę, narzucanie się,
ciągłe poszukiwanie akceptacji

ZACHOWANIA SPRZYJAJĄCE

docenianie, poszukiwanie w innych dobra
inspirowanie innych do działania
ciekawość, wychodzenie poza schematy działania
dotrzymywanie obietnic danych sobie i innym
przyjmowanie wsparcia, gdy jest taka potrzeba
bezinteresowność w działaniu na rzecz innych
asertywne działanie, umiejętne stawianie granic
kreatywne podejście, wymyślanie nowych idei
przyznawanie się do błędów, umiejętność
przepraszania
ufanie sobie i umiejętność zaufania innym
otwarte dzielenie się swoimi pomysłami, wiedzą
i doświadczeniem
gotowość na wprowadzenie zmian, elastyczne
podeście do sytuacji
otwartość na współpracę
dociekliwość, poszukiwanie rozwiązań
wyciąganie wniosków z niepowodzeń

doradztwo zawodowe, coaching kariery
Kamila Wodnicka

MODEL: T.R.I.P.

ETAP: rozwój B

ZADANIE: uzupełnienie schematu A i B

REZULTAT: refleksja nad zmianą swoich zachowań

MOJE OBLICZA DZIAŁANIA
Oto dwie różne drogi wspierania swoich talentów (A i B). Zastanów się, jakie Twoje zachowania
sabotują rozwój i osiąganie celów, a które z nich go wspierają. Wyznacz 1 ten sam CEL dla dwóch
dróg i rozważ go w kontekście działań skojarzonych z WALKĄ (schemat A) oraz działań
związanych z PROAKTYWNOŚCIĄ (schemat B). Uzupełnij schematy A i B, a następnie rozważ
konsekwencje swojego działania oraz zastanów się, czy warto zmienić swoje zachowania, a jeśli
tak, to które z nich i dlaczego.
Zachowania
kojarzone z WALKĄ
sabotujące działania

EFEKT

Mój CEL

EFEKT

schemat A

Zachowania kojarzone
z PROAKTYWNOŚCIĄ
wspierające działania
Mój CEL

schemat B
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