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Είναι πραγµατικά µε πολύ λύπη που ακούω συχνά πολλούς
επιχειρηµατίες µας να λένε ότι έχουν περιορίσει τις προσπάθιες τους για
εκπαίδευση και αναβάθµιση των γνώσεων και ικανοτήτων του
προσωπικού τους «λόγω της οικονοµικής κρίσης !». « ∆εν έχουµε λένε
budget για εκπαίδευση πιά γιατί κάνουµε περιορισµούς για να
αντιµετωπίσουµε την κρίση !».

Αν είναι όµως δυνατό. Να αντιµετωπίζουµε δηλαδή την εκπαίδευση του
προσωπικού µας ως κόστος που πρέπει να περιορισθεί αντί ως επένδυση
που συνειδιτά κάνουµε για να αποδώσει και να µας οφελήσει. Ακόµα και
αν δεχτούµε ότι είναι πράγµατι τόσο ασφυχτική η πίεση απο την
οικονοµική κρίση, δεν είναι µε γνώση και δεξιότητες που θα πρέπει να
αντιµετωπισθεί ; ∆εν είναι απο τη σωστή και κατάλληλη εκπαίδευση που
θα προέλθει αυτή η γνώση και οι αναγκαίες δεξιότητες ; Είναι δυνατό να
έχουµε διαφορετικά και καλύτερα αποτελέσµατα συνεχίζοντας να
κάνουµε αυτό που πάντοτε κάναµε χωρίς ενηµέρωση για νέες µεθόδους,
λύσεις και προσεγγίσεις ; Απο που θα προέλθουν αυτά ; ∆εν είναι απο τη
σωστή και κατάλληλη εκπαίδευση;

Λάθος λοιπόν µεγάλο η αντιµετώπιση της εκπαίδευσης του προσωπικού,
σε όλα τα επίπεδα, της διεύθυνσης µή εξαιρουµένης, ως κόστος που
πρέπει να µειωθεί για να υπάρξει εξοικονόµηση. ∆ιερωτηθήκαµε ποτέ
και σε βάθος πιό είναι το ενδεχόµενο αποτέλεσµα απο την οποιαδήποτε
µείωση των προσπαθειών µας για εκπαίδευση ;

Αν δηλαδή είµαστε ένα ξενοδοχείο, εξοικονοµούµε αφήνωντας τα
στελέχη µας χωρίς εκπαίδεση, στο θέµα για παράδειγµα της
εξυπηρέτησης πελατών, τη στιγµή που γίνεται σφαγή σε όλες τις χώρες
γα την απόκτηση των ; Aν είµαστε µια επιχείρηση που δεν καταφέρνει να
προσεγγίσει σωστά τους πελάτες της, εξοικονοµούµε αν δεν
εκπαιδεύσουµε το προσωπικό µας σε νέες και αποδοτικότερες µεθόδους
και τεχνικές ; Αν χρειαζόµαστε πάση θυσία να αυξήσουµε τις πωλήσεις
µας, εξοικονοµούµε µεώνοντας τις προσπάθειες εκπαίδευσης των
στελεχών µας ; Αν έχουµε ανάγκη απο βελτίωση των προιόντων µας,
εξοικονοµούµε άν δεν οργανώσουµε ένα εσσωτερικό εκπαιδευτικό
εργαστήριο για τα στελέχη µας γύρω απο το θέµα αυτό ;

Αυτά βέβαια είναι λίγα µόνο απο τα παραδείγµατα που θα µπορούσε να
ανφέρει κανείς για να στηρίξει το επιχείρηµα ότι ο περιορισµός της
εκπαίδευσης, ακόµα και σε περιόδους επικείµενης ή υπαρκτής

οικονοµικής κρίσης µπορεί να ενεργήσει ακριβώς προς την αντίθετη
κατεύθυνση επιφέροντας περισσότερα δεινά από τα υποτειθέµενα οφέλη.

Ίσως βέβαια κάποιοι να σκέφτονται ότι πολλές φορές η εκπαίδευση δεν
αποδίδει αυτά που θέλουµε και ότι δεν είµαστε σε θέση να µετρήσουµε
το όφελος και τα ευεργετικά της αποτελέσµατα. Αυτό οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι πρόκειτα για απλό κόστος που οδήγησε στην απώλεια
εργάσιµων ωρών χωρίς χειροπιαστά αποτελέσµατα. ∆εν θα απορρίψω τις
σκέψεις και τους ενδοιασµούς αυτούς. Αν όµως προσέξετε στις πρώτες
παραγράφους του άρθρου αυτού θα δείτε ότι αναφέρθηκα, πολύ
συνειδητά σε «σωστή και κατάλληλη εκπαίδευση». Αυτή λοιπόν πρέπει
να είναι η πρόκληση για τους επιχερηµατίες µας και όχι ο αυθαίρετος
περιορισµός της δαπάνης για εκπάιδευση. Να εντοπίσουν δηλαδή την
«σωστή και κατάλληλη» εκπαίδευση.

Οι ερωτήσεις λοιπόν που θα πρέπει να προβληµατίζουν τους
επιχειρηµατίες µας θα πρέπει να είναι, «πώς εντοπίζω τις πραγµατικές
µου ανάγκες σε εκπαίδευση ; », « ποιά εκπαίδευση θα ικανοποιήσει
αυτές τις ανάγκες ; », « ποιός εκπαιδευτής θα µου προσφέρει µε τις
γνώσεις και τις εµπειρίες του αυτό που χρειάζοµαι ; », « πώς θα µετρήσω
το αποτέλεσµα της εκπαίδευσης µου ; ».

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο για επιτυχεµµένη σωστή και
κατάλληλη εκπαίδευση στελεχών είναι η εκ των προτέρων στενή
συνεργασία της διεύθυνσης µε τον εκαπιδευτή. Πολές φορές η κρίσιµη
και στρατηγικής σηµασίας αυτή φάση προσπερνάται πολύ γρήγορα.
Συµφωνείται δηλαδή το αντικείµενο, η ηµεροµηνία και η αµοιβή και το
θέµα έχει λήξει. Και όµως, για να έχουµε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα, είναι απαραίτητο να γίνει σωστός και εξειδικευµένος
σχεδιασµός για τις συγκεκριµένες ανάγκες της επιχείρησης ανεξάρτητα
άν ο εκπαιδευτής έχει διδάξει πολλές άλλες φορές τό ίδιο θέµα σε άλλες
επιχειρήσεις.

Θα πρέπει δηλαδή να γίνουν ξεάθαροι οι συγκεκριµένοι στόχοι, να
καταγραφούν οι ανησυχίες και οι επιδώξεις της επιχείρησης, και να
«γνωρίσει» ο εκπαιδευτής, µέσα απο στοιχεία και πληροφόρηση που θα
του δοθεί τις προηγούµενες εµπειρίες και τις ιδιαιτερότητες των
στελεχών που η επιχείρηση θα του εµπιστευθεί γα να εκπαιδεύσει.
Χρειάζεται δηλαδή προεργασία και προετοιµασία. Αν δανειστούµε απο
την ιατρική, ένα παράδειγµα για να µας βοηθήσει να κάνουµε το σηµείο
που θέλουµε πιο κατανότητο, θα λέγαµε οτι η εκπαίδευση είναι σαν µια
εγχείρηση. Για να επιτύχει χρειάζεται να γίνει απο καλό γιατρό αλλά και
καλή προετοιµασία.

Η σωστή και κατάλληλη λοιπόν εκπαίδευση στελεχών είναι µια
δραστηριότητα ύψιστης σηµασίας που χρειάζεται να ιεραρχείται πολύ
ψηλά απο τις επιχειρήσεις. ∆εν πρέπει ποτέ να αντιµετωπίζεται ως
κόστος ή πολυτέλεια αλλά ώς αναγκαιότητα και µέσο αναβάθµισης και
επιτυχίας µιας επιχείρησης.

Η δυνατότητα που προσφέρεται στη χώρα µας για επιδότησης της
εκπαίδευσης απο την Αρχη Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι ένα
πολύ σοβαρό και µοναδικό όπλο και πλεονέκτηµα στα χέρια των
επιχειρήσεων µας.

Ας προσέξουµε λοιπόν το θέµα της εκπαίδευσης των στελεχών. Ας
προσπαστατεύσουµε την εκπαίδευση απο γρήγορες, σπασµωδικές και
ατεκµηρίωτες αποφάσεις που µόνο κακό µπορούν να κάνουν στν
επιχείρηση.
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