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Wprowadzenie – analiza uwarunkowań procesu coachingowego w pracy z uczniami
szkół zawodowych
Istotną cechą obecnego świata jest zmieniająca się wokół nas rzeczywistość społeczna i gospodarcza. Daje to młodym ludziom wiele różnorodnych możliwości działania i rozwijania
się w szkole, w czasie wolnym, w Polsce i za granicą.
Wymaga się od nich coraz to nowych kompetencji, odpowiedzialności, podejmowania decyzji oraz pokonywania licznych przeszkód by odnaleźć się tym świecie i zrealizować marzenia. Zmieniające się warunki społeczne wymagają również zmiany w podejściu do pracy z
młodzieżą.

Dotychczas nauczyciel występował i nadal występuje w roli eksperta, mistrza wprowadzającego ucznia w świat tradycji, kulturowych kodów, pojęć i znaczeń. Formy oraz metody jakie stosuje w realizacji tych celów są skoncentrowane na przekazie, co pozawala mu jednoznacznie panować nad procesem komunikacji.
Oznacza to, że pytania zadawane przez nauczyciela zazwyczaj nie służą j temu, by dowiedzieć się czegoś nowego od ucznia, by poznać jego interpretacje, opinie, poglądy, świat jego
wartości, jego aspiracje, marzenia, cele, blokady. Pytania wykorzystywane przez nauczycieli
są przede wszystkim po to, by zweryfikować stopień przyswojenia materiału.
Takie podejście bardzo mocno kontrastuje z formą i zasadami coachingu, gdzie jedno z podstawowych haseł brzmi: „Pytanie nie jest pytaniem, jeśli znasz odpowiedź.”

Przeformułowanie, rozwinięcie pracy nauczyciela o model coachingowy wymaga diametralnej zmiany podejścia do ucznia, co oznacza konieczność podążania do uznania jego pełnej podmiotowości. Oznacza to podważenie ugruntowanej hierarchii, zależności wyrażanej
dominacją, stosunkiem władza vs wykonawca poleceń i zastąpienia ich relacjami opartymi
na współdziałaniu, wzajemnym szacunku, zaufaniu i akceptacji. W takim ujęciu rola nauczyciela pozostaje kluczowa, ale nie jako uprawomocnionego zewnętrznie decydenta rozwoju
ucznia, lecz jako organizatora procesu kształcenia, odpowiedzialnego za jego przebieg i
strukturę (w mniejszym stopniu za efekty), projektanta środowiska rozwojowego, samodzielnie wybranego przez ucznia!
Kształtowanie relacji na założeniach coachingu oznacza uznanie faktu, że każdy uczeń jest
wyjątkowy, co pozwala odejść od pracy na deficytach na rzecz zaakcentowania mocnych
stron ucznia. Taka zmiana prowadzi do autentycznego zainteresowania światem ucznia, jego zainteresowaniami i aspiracjami, a także wiąże się z odrzuceniem krytyki i nagany na
rzecz szukania pozytywnych intencji.
Wdrożenie takiego modelu prowadzi do zwiększenia poczucia odpowiedzialności i poczucia
sprawczości młodzieży za własne wybory. Kluczem jest umiejętność i gotowość do podejmowania decyzji, a tego możemy nauczyć się tylko przez podejmowanie decyzji, nie przez
słuchanie poleceń. Coaching sprzyja rozwijaniu umiejętności samodzielnego myślenia i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą życie.
Niewątpliwie dużym wyzwaniem jest realizowanie takiego sposobu pracy w szkole. Wymaga to zmiany klasycznego modelu edukacji. Dotychczasowy system opiera się na postrzeganiu, że młodzież jako istoty niedoskonałe, niedojrzałe wymagają ukształtowania i wdrożenia do przyjętego systemu wartości i norm i w odpowiednio zorganizowanej przestrzeni.
Realizowane jest to poprzez traktowanie ucznia jako obiekt odgórnych oddziaływań, pomijającej jego podmiotowość i niezależność.
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Coraz większą popularnością cieszą się teorie pedagogiczne oparte na idei upodmiotowienia ucznia, zbudowania nowej kultury relacji opartej na akceptacji i wysłuchaniu jego potrzeb.

W ten nurt oddziaływania i kształtowania relacji z uczniami wpisuje się coaching jako niedyrektywna forma pracy z drugim człowiekiem, polegająca na towarzyszeniu mu w rozwoju, w procesie poznawania samego siebie, odkrywania własnego potencjału oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy dla wyznaczania celów, projektowania sposobów ich osiągania
oraz skutecznego realizowania. Oznacza to przeformułowanie poprzez położenie większych
akcentów na sztukę słuchania i słyszenia tego, co komunikuje uczeń. Praca w roli coacha polega na zadawaniu wartościowych, eksplorujących, otwierających pytań i nieoceniającej ciekawości na odpowiedzi uczniów.
2.

Potrzeby uczniów w zakresie wsparcia coachingowego
Patrząc na uczniów przez pryzmat jednostki oraz grupy dostrzegana jest potrzeba odnalezienia lub budowania własnej grupy oraz odnajdywania w niej swojego miejsca. Takie grupy
powstają wokół pasji, chęci działania, bardzo często, by coś zmienić. Działając w grupie,
młodzi ludzie wierzą, że mają siłę, że mogą więcej. Spotykając się, kontaktując, należąc do
grupy chcą po prostu działać.
Często chcą zmienić świat na inny od tego, w którym przyszło im żyć, a jednocześnie niekoniecznie chcą zaczynać od siebie. Oczywiście chcą nadal być docenieni przez dorosłych. Potrzebują czasem animacji, czasem wiedzy dotyczącej osobistych i grupowych możliwości
działań, dzięki którym mogą realizować cele na poziomie osobistym i społecznym.
Do głównych swoich potrzeb młodzież zalicza:
1. Odnalezienie celu, sensu poprzez definiowanie celów i kierunków swoich działań
2. Zbieranie doświadczeń przede wszystkim od swoich i rówieśników
3. Odkrywanie swojej tożsamości
4. Eksplorowanie siebie poprzez samookreślenie i samopoznanie
5. Odkrywanie własnych zasobów, potencjału, mocnych stron
6. Budowanie odwagi i świadomości, ze każdy krok coś powoduje
7. Wyciąganie pozytywnych wniosków z różnych niekiedy trudnych doświadczeń
8. Uzyskanie gotowości na zmianę w związku z nowym środowiskiem, przyszłą pracą, zetknięcie z różnymi pokoleniami w nowy środowisku i w innych relacjach.
W momencie dojrzewania na wybory uczniów ma silny wpływ to co oni sami myślą o sobie i
świecie, w co wierzą. Część uczniów na progu dorosłości ma dość negatywne nastawienie
do siebie samych i do otaczającej ich rzeczywistości, m.in.:
• nie lubią siebie,
• nie wiedzą, co lubią, co chcieliby robić, nie wiedzą za bardzo, czego chcą,
• mają poczucie życia w wirtualnym świecie,
• myślą, że świat jest niebezpieczny,
• obawiają się głębszych relacji z innymi osobami,
• nie potrafią zadbać o siebie,
• uważają troszczenie się o własne potrzeby za egoistyczne i aspołeczne,
5
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czekają jednak na księżniczkę z bajki albo księcia na białym koniu, którzy odgadną, co
ich uszczęśliwia,
• uważają, że szczęście jest niemożliwe,
• noszą maski przekonani o tym, że tego, jacy są naprawdę, nikt nie chce wiedzieć
• i nikt ich nie docenia,
Często bywa, że wolą cierpieć w milczeniu, niż powiedzieć komuś, czego by chcieli,
warunkują swoje zadowolenie z życia tym, by inni ludzie robili to i tylko to, co oni
sami wymyślą.
3.

Założenia procesu coachingowego
Oddziaływane poprzez wspieranie w ramach coachingu jest:
• Procesem komunikacji, która jest zorientowana na potrzeby bądź cele osoby lub
grupy,
• Procesem współpracy, którego efektem jest wypracowanie sposobu rozwiązania
problemu przez osobę lub grupę,
• Procesem rozwojowym bazującym na odkrywaniu potencjału osób lub grup
Proces ten obejmuje ustawiczne zaangażowanie, aby wspierać osoby pozyskujące wiedzę,
umiejętności, uruchamiające działania dla osiągnięcia dla siebie ważnych celów. Tym bardziej jest to istotne podczas całego procesu, a szczególnie, że początkowy entuzjazm może
ulec zmniejszeniu przy napotykaniu na trudności, przeszkody. Uczeń obiera kierunek rozwoju oraz decyduje o celach i zakresie współpracy, coach zaś towarzyszy w tej podróży, lecz
tylko w takim stopniu, w jakim zostanie do tej wspólnej drogi zaproszony.
Kluczowe kryteria dla skuteczności tego procesu to:
• Jasność - przekazywanie i odbieranie informacji w odpowiedni sposób.
• Perspektywa - całkowite skoncentrowanie się na interesie ucznia.
W coachingu holistycznym nie ma uniwersalnego podejścia. Oznacza to, że specyficzna sytuacja ucznia, jego szczególny potencjał, talenty i słabe strony wyznaczają indywidualny
charakter pracy (odpowiedni dobór metod, technik i stylu) i odpowiedzialność ucznia za
osiągane rezultaty. Dlatego ważne jest aby, jeśli zaistnieje taka potrzeba, uświadomić jednostce, że to od niej w głównej mierze zależy efekt końcowy prowadzonej sesji.

4. Wprowadzenie do zagadnień związanych z pracą w ramach wsparcia coachingowego

Formy pracy coachingowej mają charakter indywidualny i grupowy i zmierzają do realizacji
celu, jakim jest wyposażenie ucznia w kompetencje do aktywnego i skutecznego wyznaczania celów osobistych i zawodowych orz ich realizacji przy wykorzystaniu posiadanych zasobów.
Istnieje wyraźny podział odpowiedzialności pomiędzy coachem i uczniem w ramach wsparcia coachingowego. Coach jest ekspertem od realizowanego podczas sesji indywidualnych
oraz grupowych procesu oraz komunikacji. Natomiast uczeń jest ekspertem od swojego
problemu i jego rozwiązania.
Rola coacha w procesie pracy coachowanego jest dobrze zdefiniowana w ramach tzw. Siedmiu Zasad Coachingu zakreślonych przez Carol Wilson:
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Świadomość
Wszystko, co robi i mówi coach, ma na celu podniesienie samoświadomości i wiedzy
coachowanego o sobie samym, a w związku z tym o możliwych rozwiązaniach.
Odpowiedzialność
Poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi coach uczy się odsuwać na bok swoje osądy i przekonania wynikające z własnych korzeni kulturowych, doświadczeń itd.
Coach zarządza procesem, coachowany wypełnia ten proces treścią
Wiara w siebie
Ludzie rozwijają wiarę w siebie, jeśli zapewni się im przestrzeń do nauki, w której mogą zarówno popełniać błędy, jak i osiągać zamierzone cele. Coach odpowiednio zachęca
do podejmowania dalszych prób, wierząc także w swoje siły.
Wolność od poczucia winy
W coachingu błędy postrzegane są jako nauka i zdobywanie doświadczeń, a nie powód
do szukania „kozła ofiarnego” czy poczucia winy. Coach ma pomóc wykrystalizować cel:
kiedy coachowany dostrzeże, jaka decyzja jest najbardziej spójna z jego wewnętrznym
światem, przestanie czuć się winny i będzie mógł iść dalej.
Zorientowanie na rozwiązanie
Kiedy klient skupia się na problemie, wydaje się on być coraz większy. Kiedy klient
skupia się na rozwiązaniu, problem wraca do realnych kształtów, a klient znajduje w
sobie energię do stawienia mu czoła.
Wyzwanie
Część osób lubi wyzwania i podnoszenie poprzeczki. Coach pomaga coachowanemu
zrobić krok do tyłu, spojrzeć z dystansu, z różnych perspektyw na swoje życie, swoje
cele czy wyzwania, tak jakby mu pokazywał odbicie w lustrze.
Działanie
W procesie coachingu jego uczestnik odkrywa nowe perspektywy, ma nowy ogląd siebie i świata, zdobywa nową motywację do dokonywania zmian. Coach dba o to, by ta
motywacja została przekuta w konkretne działania.

4.1. Rodzaje wsparcia stosowane w procesie coachingowym
Coaching skierowany do uczniów szkół zawodowych to interaktywny zespół ustrukturyzowanych, profesjonalnych oddziaływań psychospołecznych, których celem jest przekazywanie kompetencji do rozwinięcie potencjału ucznia. Coaching polega na uwalnianiu ludzkiego potencjału poprzez maksymalizowanie własnej efektywności.
Młodzież ludzie bardziej niż czegokolwiek innego potrzebuje elastycznego związku z osobami, które darzyliby zaufaniem. Potrzebują kogoś, kto ich wysłucha, pozwoli się sprawdzić
w działaniu i zaakceptuje takimi, jakimi są.
Osoba pracująca z młodzieżą może korzystać z różnych form wsparcia, może je ze sobą łączyć zgodnie ze swoimi możliwościami i poglądami.
Coach może to robić w ograniczony sposób i przy przyzwoleniu ucznia, gdzie coach wyraźnie zaznacza i nazywa i wyjaśnia inną niż coaching formę pracy. Do tych form zaliczają się
następujące metody pracy
• Szkolenie, trening jest procesem zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie, doświadczenia i nauczanie. Trener z definicji jest ekspertem i przebieg treningu
7
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wymaga nastawienia na specyficzne umiejętności zdobyte w celu osiągania natychmiastowych rezultatów.
• Doradztwo jest pracą z uczniem nieusatysfakcjonowanym swoim życiem. Tacy uczniowie potrzebują przewodnictwa i porady. Doradca pomaga rozwiązywać uczniom ich
problemy.
• Mentoring występuje wtedy, gdy osoba postrzegana jako posiadająca dużą wiedzę udziela rad komuś mniej doświadczonemu. W mentoringu dyskusje dotyczą szerokiego zakresu, który może nie być ograniczony do kontekstu pracy. Mentor jest patronem z dużym
doświadczeniem zawodowym w zakresie profesjonalnych zainteresowań ucznia.
Ważne aby coach wspierający ucznia koncentrował się na jego:
1. Potrzebach (zamiast na problemach),
2. Potencjale i mocnych stronach (zamiast na brakach i słabych stronach),
3. Poprzednich sukcesach (zamiast na porażkach),
4. Wyjątkach od sytuacji problemowej (zamiast na częstotliwości pojawiania się i rozmiarze problemu,
5. Definiowaniu i konstruowaniu wizji pożądanej przyszłości zamiast na przytłaczającej
przeszłości.
Podejście coacha w coachingu dla młodzieży powinno kierować następującymi zasadami
obowiązującymi coacha i ucznia:
• Wspólnie koncentrują się na sukcesach w procesie uczenia się. Coach pomaga podkreślić to, z czym uczeń sobie radzi, jakie ma możliwości i mocne strony, co pozwoli zbudować motywację i siły do osiągnięcia celu.
• Razem wierzą, że to sam uczeń zna odpowiedzi na swoje kluczowe pytania i sposoby
rozwiązania swoich problemów.
• Wspólnie dzielą odpowiedzialność w rozmowie. Uczeń jest ekspertem od swojego życia, który wie, co mu służy i co jest dla niego ważne. Coach pyta, słucha, sprawdza, czy
dobrze rozumie, i jest „akuszerem narodzin pomysłów” oraz rozwiązań, które są w
uczniu.
• Wspólnie koncentrują się na tym, co jest tu i teraz, budując przyszłość ucznia.
• Razem traktują przeszłość jako skarbnicę wiedzy i pozytywnych doświadczeń, jakie posiada uczeń
4.2. Cele i obszary oddziaływania w ramach coachingu dla młodzieży
Podstawowymi obszarami eksploracji coachingu dla uczniów są obszary: rozwój osobisty i
własna tożsamość, przyszłość zawodowa. Podejście w coachingu dla młodzieży obejmuje te
obszary jako przenikające się i wzajemne zależne. Dlatego też działania prowadzone w ramach poszczególnych sesji i całego procesu koncentrują się na rozwoju kompetencji ucznia i
uzyskaniu świadomego wyboru kierunku rozwoju zawodowego.
Działania w ramach coachingu obejmują następujące zagadnienia:
• Refleksja i ogląd obecnej sytuacji, wgląd i zrozumienie, dostrzeżenie korzyści oraz strat,
• Zobaczenie możliwości oraz dostrzeżenie konsekwencji w obecnej i przyszłej sytuacji
osobistej i zawodowej ucznia,
• Identyfikacja zasobów przez ucznia,
• Rozwój umiejętności, kompetencji oraz podejmowanie działań przez ucznia w zakresie
uzyskiwania równowagi rozwoju osobistego i zawodowego,
8
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Emocjonalne zrównoważenie ucznia.

5. Rozwijane kompetencje w ramach coachingu dla młodzieży
Założeniem w procesie coachingowym z uczniami szkół zawodowych jest wsparcie w wyborach rozwoju zawodowego oraz rozwój kompetencji zwiększających szansę realizacji
tych celów przez ucznia.
Wyodrębnione zostały trzy grupy kompetencji mające istotne znaczenie planowaniu rozwoju zawodowego:
•
•
•

Kompetencje procesowe i systemowe
Kompetencje osobiste
Kompetencje społeczne

5.1. Kompetencje procesowe i systemowe

Do grupy kompetencji budujących świadomość i wiedzę o funkcjonowaniu wybranych procesów, reguł zaliczono:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Sterowalność - znajomość i dostępność do posiadanych zasobów pozwalających sprostać stawianym wymaganiom,
Zrozumiałość – umiejętność ustrukturowanie, przewidywanie i wytłumaczenia bodźców napływających w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
Zarządzanie czasem. Organizacji pracy własnej,
Znajomość własnych centrów życia,
Świadomość zjawisk zachodzących w procesie zmian,
Znajomość i świadomość znaczenia pracy w rozwoju osobistym.
Aktywne i skuteczne poszukiwanie zatrudnienia w zakresie wspierającym realizację celów zawodowych i osobistych.

5.2. Kompetencje osobiste

Do grupy kompetencji związanych z osobistym rozwojem i funkcjonowaniem zaliczono:
1.
2.

Dążenie do rezultatu,
Elastyczność myślenia i działania. Akceptowanie zachowań, które często są postrzegane jako odmienne od powszechnie przyjętych,
3. Samoświadomość siebie, swojego stylu zachowań, posiadanych zasobów i ograniczeń.
Posiadać dokładne rozeznanie swoich silnych i słabych stron oraz być gotowym je doskonalić’
4. Podejmowanie decyzji,
5. Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie stresem. Kontrolowanie emocji i redukowanie
napięć,
6. Rozwiązywanie problemów,
7. Samodzielność i sprawczość, podejmowanie inicjatywy,
8. Świadomość wpływu przekonań na podejmowane decyzje i działania,
9. Poczucie kontroli, samokontrola,
10. Samoocena, zaufanie do samego siebie,
9
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Wytrwałość,
Gotowość do uczenia się, samorozwój,
Gotowość do zmian, zdolność do adaptacji,
Sensowność – świadomość, że wymagania są wyzwaniami wartymi wysiłku i zaangażowania.

5.3. Kompetencje społeczne

Do grupy kompetencji społecznych zaliczono:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Umiejętność budowania relacji w otoczeni oraz pomiędzy pokoleniami,
Komunikatywność w kanałach racjonalnym i emocjonalnym,
Współpraca, współdziałanie dla osiągania celów,
Negocjowanie,
Rozwiązywanie konfliktów,
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami,
Empatia, wrażliwość na potrzeby innych osób,
Dotrzymywanie obietnic,
Asertywność

6. Formy oddziaływania w ramach coachingu dla młodzieży

Zakres odziaływania oraz szerokie spektrum kompetencji wpływających na skuteczność w
podążaniu do realizacji celów osobistych i zawodowych oraz uzyskiwania pozytywnego,
dodatniego sprzężenia zwrotnego w tych obszarach. Dla podniesienia skuteczności oraz
efektywności włączone zostały również inne formy pracy z uczniem tj.:

•
•
•
•

•
•
•
•

7.

Podstawowa forma odziaływania - coachingowe narzędzia / interwencje,
Mini wykłady wprowadzające ucznia w nowe zagadnienia, strategie oraz techniki,
Ćwiczenia / mini warsztaty pozwalające zastosować oraz utrwalić nowe techniki i strategie postępowania,
Elementy mentoringu wyraźnie oddzielone od działań coachingowych i zakomunikowane uczniowi po uzyskaniu od niego zgodny na taką formę pracy,
Praca w grupach w formie coachingu grupowego w sytuacji celowości, a przede
wszystkim możliwości włączenia innych uczniów i osób ze środowiska dorosłych,
Zadania, eksperymenty do wykonania pomiędzy sesjami,
Podsumowania wykonanych zadań w celu uwypuklenia nowych doświadczeń oraz
uruchomienia procesu zmiany,
Narzędzia diagnostyczne pozwalające uczniowi zwiększyć samoświadomość posiadanych zasobów, stosowanych strategii, stylów zachowań, rozwiązywania problemów
itp.

Proces realizowany w ramach coachingu dla młodzieży
Proces realizowany w ramach coachingu stwarza solidne podstawy do holistycznego podejścia w ramach funkcjonowania ucznia. Koncentracja na rozwoju i wykorzystaniu kompeten10
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cji mających istotnych w rozwoju osobistym i zawodowym gwarantują skuteczność podejmowanych oddziaływań oraz efektywność całego procesu.

7.1 Ogólne ramy coachingu dla młodzieży

Sam proces bezpośredniej interwencji coachingowej w fazach 1–4 obejmuje ograniczony
czasowo plan oddziaływań w okresie 4–6 miesięcy, podczas którego przewidziane jest 6 - 8
indywidualnych sesji coachingowych. Każda sesja realizowana jest 60 minutowych ramach
czasowych.
Sesje indywidualne odbywać się będą nie częściej niż raz na 2 tygodnie i nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

Ponadto, z uwagi na inną formę oraz siły oddziaływania włączone do procesu będą sesje
grupowe wymiarze 4 po 4 godziny każda. Sesje grupowe realizowane będą po pierwszych 2
– 3 sesjach indywidualnych w trybie jedna sesja miesięcznie. Skład grupy powinien być niezmienny z uwagi na budowanie zaufania i otwartości. Ilość uczestników powinien zawierać
się od 5 do 8 osób. Mogą być włączona do zespołu osoba dorosła mające doświadczenie zawodowe w zakresie kształtowania własnej ścieżki zawodowej.
Model procesu coachingowego oparty jest o następujące działania:

Ustalenie celów
•
aktualne obszary zainteresowania,
•
zamiana obszarów na cele,
Identyfikacja zasobów
•
od celów do zasobów ,
Zwiększenie motywacji
•
od zasobów do planowania działania,
Transfer
•
od planów do działania,
Monitoring
•
od działania do refleksji nad uzyskiwanymi efektami
7.2 Fazy procesu coachingowego

Struktura procesu coachingowego w pracy z młodzieżą obejmuje 4 fazy oddziaływań:

1.
2.
3.
4.

Faza przygotowania i analizy problemu, wyzwania wskazywanego przez ucznia
Faza identyfikacji celów i planowania działań
Faza wdrożenia działań i realizacji celów cząstkowych
Faza podsumowania i zamknięcia procesu coachingowego
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Przygotowanie i
analizy problemu,
wyzwania ucznia

• Nawiązanie kontaktu i
ustalenie zasad
• Identyfikacja marzeń,
wizji, celów, potrzeb,
przekonań, wartości oraz
posiadanych zasobów
• Identyfikacja centrów
życia ucznia, na których
koncentruje się jego
uwaga oraz aktywności
• Ustalenie celu / celów na
proces coachingowy

Identyfikacja celó w na
proces i planowanie
działań

• Doprecyzowanie i testowanie celów na proces
• Ustalenie celów cząstkowych wspierających realizację celów na proces
• Zaplanowanie działań w
zakresie realizacji celów
cząstkowych
• Praca nad wzmocnieniem
motywacji do rozpoczęcia
działań związanych z realizacją celów cząstkowych
• Praca nad ograniczeniami i
barierami utrudniającymi
uruchomienie działań
• Wzmacnianie i rozwój zasobów ucznia

Wdraż anie działań i
realizacja celó w cząstkowych

• Wdrażanie i monitorowanie planów realizacji celów
cząstkowych
• Testowanie podejmowanych działań i ocena ich
efektywności oraz skuteczności
• Wzmacnianie i rozwój posiadanych zasobów
• Eliminacja czynników ,
przekonań obniżających
motywację

Podsumowanie i zamknięcie procesu coachingowego

• Utrwalenie nabytych
kompetencji
• Podsumowanie procesu
coachingowego
• Rozmowa o dalszym rozwoju osobistym w obszarze samoregulacji
• Ewaluacja

• Realizacja samooceny w
zakresie ustalonych do
dalszego rozwoju kompetencji
• Wprowadzenie korekt i
uzupełnienie do celów i
strategii działania ucznia

W ramach poszczególnych coachingu dla uczniów realizowane są następujące działania:
Faza przygotowania i analizy problemu, wyzwania ucznia
• Nawiązanie kontaktu i ustalenie zasad
• Identyfikacja marzeń, wizji, celów, potrzeb, przekonań, wartości oraz posiadanych zasobów
• Identyfikacja centrów życia ucznia, na których koncentruje się jego uwaga oraz aktywności
• Ustalenie celu / celów na proces coachingowy

Faza identyfikacji celów na proces i planowania działań
• Doprecyzowanie i testowanie celów na proces
• Ustalenie celów cząstkowych wspierających realizację celów na proces
• Zaplanowanie działań w zakresie realizacji celów cząstkowych
• Praca nad wzmocnieniem motywacji do rozpoczęcia działań związanych z realizacją celów cząstkowych
• Praca nad ograniczeniami i barierami utrudniającymi uruchomienie działań
• Wzmacnianie i rozwój zasobów ucznia.

Faza wdrożenia działań i realizacji celów cząstkowych
• Wdrażanie i monitorowanie planów realizacji celów cząstkowych
• Testowanie podejmowanych działań i ocena ich efektywności oraz skuteczności
12
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Wzmacnianie i rozwój posiadanych zasobów
Eliminacja czynników , przekonań obniżających motywację

Faza podsumowania i zamknięcia procesu coachingowego
• Utrwalenie nabytych kompetencji
• Podsumowanie procesu coachingowego
• Rozmowa o dalszym rozwoju osobistym w obszarze samoregulacji
• Ewaluacja
• Realizacja samooceny w zakresie ustalonych do dalszego rozwoju kompetencji
• Wprowadzenie korekt i uzupełnienie do celów i strategii działania ucznia.
7.3 Struktura sesji coachingowych

•
•
•
•
•
•

Proces coachingowy podzielony jest na osiem sesji. Każda z tych sesji ma rekomendowany
cel, zakres działań oraz wskazana paleta polecanych technik i narzędzi. Cele poszczególnych
sesji obejmują:
Sesja 1
Zawarcie kontraktu oraz identyfikacja sytuacji ucznia;
Sesja 2
Określenie zasobów i oczekiwań ucznia;
Sesja 3
Określenie celów na proces – kompetencji rozwijanych przez ucznia;
Sesja 4
Formułowanie i zatwierdzenie strategii działania;
Sesja 5–7
Realizacja celów i zadań w zakresie rozwoju kompetencji;
Sesja 8
Podsumowanie procesu coachingowego

7.3.1 Sesja 1
1. Cele sesji:
Nawiązanie kontaktu, zawarcie kontraktu oraz identyfikacja sytuacji ucznia

2. Rekomendowane działania:
a) Nawiązanie kontaktu
b) Poznanie oczekiwań ucznia
c) Zawarcie kontraktu poprzez ustalenie zasad współpracy coach - uczeń
d) Wprowadzenie w założenia metody coachingowej oraz w sposoby pracy w ramach
procesu (podczas sesji coachingowych i realizacji zadań domowych)
e) Budowanie relacji
f) Określenie poziomu zadowolenia z obszarów funkcjonowania ucznia
3. Rekomendowane narzędzia:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mini wykład – wprowadzenie do coachingowej formy pracy
Koło Życia
Koło Wartości
Siatka celów
SWOT - osobisty
Koła inne
Drzewo rodziny

7.3.2 Sesja 2
1. Cele sesji
Określenie zasobów i oczekiwań ucznia

2. Rekomendowane działania
a) Analiza posiadanych zasobów
b) Określenie systemów i pełnionych ról (rodzina, grupa znajomych, szkoła)
c) Określenie centrów życia
d) Występujących napięć pomiędzy rolami i systemami
e) Ustalenie wstępnych celów na proces (w tym związanych z rozwojem kariery zawodowej)
3. Rekomendowane narzędzia
a) Siedem zasad pracy z celami
b) Karta zasobów
c) Mapa systemów
•
Napięcia jako linie łączące
•
Wsparcie jako siła budująca
d) Socjogram rodziny
Socjogram relacji (wg modelu standardowego lub w formie figurek, karteczek)
e) Zasoby
•
Koło Życia
•
Karta Zasobów
•
Potrzeby/wyzwania potrzeby wewnętrzne – wyzwania zewnętrzne)
f) Obszary do rozwoju lub zmiany
• Bilans zysków i strat
g) Wartości
•
Wnioskowanie moralne – Słoneczko, karteczki itp.

7.3.3 Sesja 3

1. Cele sesji:
Określenie celów na proces – kompetencji rozwijanych przez ucznia
2. Rekomendowane działania

a) Edukacja sposobu formułowania celu
b) Identyfikacja celów indywidualnych ucznia
14
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c)

Zdefiniowanie celów / rozwijanych kompetencji przez ucznia w wybranych systemach przy wsparciu coacha
d) Wskaźniki – zdefiniowane, opisanie wskaźników oraz ustalenie wartości oczekiwanych (opisowe lub liczbowe) przy wsparciu coacha
e) Wstępny plan działań i z wykorzystaniem zasobów posiadanych oraz identyfikacja
potrzebnych zasobów
f) Cele obejmujące cele w perspektywach, które uczeń może osiągnąć (strefy wpływu)

3. Rekomendowane narzędzia
a) Cel – kryteria
•
Arkusz do weryfikacji czy cel jest dobrze sformułowany
b) Weryfikacja celu indywidualnego
•
Ścieżka Diltsa
c) Plan działań i zasoby dla celów i motywacja
•
Analiza pola sił Kurta Levina
•
Analiza zysków i strat – dla mnie, dla innych, dla …
•
Trzy pozycje
•
Mapa celów
•
Siatka celów
•
SWOT

7.3.4 Sesja 4

1. Cele sesji
Formułowanie i zatwierdzenie strategii działania

2. Rekomendowane działania
a) Wpływ ustalonych celów na obszary osobiste, rodzinne i przyszłe zawodowe
b) Komunikacja jako element wspierający osiąganie celów i przeprowadzane działań
c) Sporządzenie drzewa celów
d) Doprecyzowanie celów
e) Ustalenie działań realizowanych dla osiągnięcia wyznaczonych celów
f) Uzyskanie konsensusu (cele, działania wspierające, zależne) w ramach systemu
g) Rozpoczęcie pracy nad celami związanymi z eksploracją obszaru zainteresowań, paski i związanych z nimi zainteresowaniami zawodowymi
h) Rozpoczęcie pracy nad wybraną przez ucznia kompetencją
3. Rekomendowane narzędzia
a) Action plan
b) Strategia Walta Disney’a
c) Poziomy logiczne Dilts’a
d) Etapy zmian

7.3.5 Sesja 5 – 7
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1. Cele sesji
Realizacja celów i zadań w zakresie rozwoju kompetencji i eksploracji kierunku zawodowego rozwoju
2. Rekomendowane działania
a) Podsumowanie dotychczasowych działań i analiza uzyskanych doświadczeń
b) Identyfikacja i ocena uzyskanego poziomu rozwoju wybranych kompetencji
c) Monitorowanie postępów oraz analiza realizacji oraz uzyskanych efektów
d) Wprowadzanie działań korygujących
e) Badanie efektów i ewentualna modyfikacja strategii
f) Ustalenie celów i działań na okres pomiędzy sesjami

3. Rekomendowane narzędzia
a) 5 pytań (czego mogę więcej, mniej, przestać, zacząć, inaczej robić, aby wesprzeć realizację celów rodziny)
b) Mój twój ląd
c) Typy osobowości
d) Karta zachwytów
e) Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji
f) Meta Mirror
g) Kotwice
h) Trzy pozycje
i) Analiza transakcyjna
j) Koło konfliktów, mediacje
k) Techniki komunikacyjne, komunikat empatyczny

7.3.6 Sesja 8
1. Cele sesji
Zamykanie procesu coachingowego

2. Rekomendowane działania
a) Utrwalenie nabytych kompetencji i pozyskanych zasobów
b) Podsumowanie realizacji celów
c) Retrospekcja realizowanego procesu, sposobów osiągania celów, porażek i sukcesów
d) Podsumowanie procesu coachingowego
e) Rozmowa o dalszym rozwoju kompetencji i podejmowanych działań w obszarze
osobistego rozwoju i rozwoju zawodowego
f) Ewaluacja procesu coachingowego
3. Rekomendowane narzędzia
a) Karta Ustaleń
b) Karta Podsumowań
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Schemat etapów indywidualnej sesji coachingowej

Struktura każdej sesji oparta jest o model GROW, który wyróżnia cztery podstawowe działania:
GOAL – CEL - Wskazanie konkretnego punktu, do którego chce się dotrzeć, pomaga się skupić na rozwiązaniu niż na samym problemie
REALITY – RZECZYWISTOŚĆ - Analiza bieżącej sytuacji coachowanego
OPTIONS – MOŻLIWOŚCI - Przypływ energii dzięki uzyskaniu jaśniejszego obrazu rzeczywistości
WILL – WOLA - Dokonanie wyboru tych działań, które coachowany zobowiązuje się faktycznie podjąć.

Rekomendowana struktura każdej sesji opartej o model GROW obejmuje następujące działania i czynności:
1. Zbudowanie relacji, sprawdzenie gotowości i zasobności ucznia
a. Sprawdzenie sytuacji
b. Podniesienie i wzmocnienie zasobności
i. Podsumowanie osiągnięć i postępów.
2. Ustalenie celu na sesję
a. Określenie tematu – źródła do celów na sesję
i. Omówienie bieżącego problemu
ii. Omówienie i wyciągnięcie wniosków z eksperymentu zrealizowanego
przez ucznia pomiędzy sesjami (praca domowa)
iii. Zastosowanie narzędzia diagnostycznych
iv. Kontynuacja realizacji celów ustalonych na cały proces, podsumowanie
postępów.
b. Doprecyzowanie celu na sesję
c. Określenie kryteriów dla wyznaczonych celów na sesję
d. Wzmocnienie motywacji
i. Odwołanie do wartości stojącej za celem
3. Sytuacja obecna - eksploracja
a. Opowiedz o tej sytuacji – stan obecny
b. Określenie stanu docelowego
c. Poszerzenie świadomości funkcjonowania w różnych obszarach, relacjach i systemach
d. Poziomy tożsamości, emocji, stanów, umiejętności
4. Działania i interwencje
a. Różnego rodzaju interwencje
b. Identyfikacja zasobów
c. Strategie realizacji celów, rozwiązywania problemów
5. Ustalenie kroków / celów do realizacji
6. Wzmocnienia motywacji do realizacji postawionych celów
7. Sformułowanie zadań, eksperymentów do wykonania pomiędzy sesjami
a. Zadane wyznaczone przez coacha
b. Zadania wyznaczone sobie przez ucznia
8. Podsumowanie przez ucznia uzyskanych efektów podczas sesji coachingowej
17
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8. Grupowa sesja coachingowa

Coaching grupowy/zespołowy jest sposobem rozwoju osobistego, kompetencji interpersonalnych, efektywności pracy w grupie.
Coaching grupowy różni się od coachingu indywidualnego tym, że pozwala dotrzeć do większej liczby osób, do ich doświadczeń, refleksji, zasobów i stąd dla uzyskania głębszych, silniejszych doświadczeń poszczególnych osób przekładających się na wdrażane zmiany.
W skład Sekcji wchodzi 5 – 7 osób oraz zewnętrzny dla grupy moderator– coach, który
wspiera i monitoruje proces pracy grupy.
Spotkania grupy mogą być całodniowe, z tym, że wysoką efektywność uzyskuje się przy 4
godzinnych modułach. Powinny być tak zorganizowane aby uniknąć sytuacji przerywania
lub zakłócania procesu przez powracanie uczestników do różnych innych obowiązków.
Grupa spotyka się 6 – 8 razy w 2 – 4 tygodniowych interwałach czasowych. Oznacza to, że
cały proces pracy sekcji trwa około 6 miesięcy.

8.1. Proces grupowej sesji coachingowej

Praca zespołu realizowana jest w ramach wystandaryzowanego procesu grupowego, który
wsparty przez moderatora, którego zadaniem jest zapewnienie poczucie bezpieczeństwa i
wzajemnego zaufania członkom grupy. Czas przeznaczony dla jednej osoby lub pracy nad
wspólnym rzeczywistym zagadnieniem, problemem dla grupy powinien zawierać się z czasowej przestrzeni od 60 minut do 90 minut.
Proces składa się z następujących faz:
1. Rozpoczęcie pracy grupy – oczekiwania i propozycje.
2. Omówienie postępów oraz ocena podjętych działań wynikających z poprzedniej sesji
przez każdego uczestnika – 2 – 5 minut.
3. Czas na pracę nad indywidualnym zagadnieniem danej osoby. Faza ta składa się z następujących kroków:
a. Prezentacja przez daną osobę swojego problemu, wyzwania, dylematu
b. Zadawanie pytań przez pozostałych uczestników do danej osoby i udzielanie odpowiedzi na zasadzie dobrowolności przez daną osobę
c. Dzielenie się doświadczeniami przez uczestników w kontekście omawianego zagadnienia danej osoby
d. Dyskusja grupowa bez aktywnego uczestnictwa osoby, której problem był omawiany.
e. Refleksje osoby prezentującej i wyznaczenie sobie zadań, celów do realizacji.
f. Refleksje pozostałych osób i deklaracje celów, zmian, działań jakie chcą zrealizować.
4. Mini warsztat na wybrany temat wspierający potrzeby uczestników.
5. Omówienie całego dnia pracy grupy, refleksja nad sposobem pracy w trakcie sesji, relacjami w grupie itp.
6. Realizacja celów zadań pomiędzy sesjami przez uczniów.

8.2. Zasady obowiązujące w grupowej sesji coachingowej

Krytyczne dla efektywności procesu jest zapewnienie następujących warunków:
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1. Zaufanie pomiędzy uczestnikami
2. Otwartość na członków grupy
3. Poufność w ramach grupy i nie wynoszenie informacji na zewnątrz

Z tego powodu istotne jest spełnienie następujących warunków:
• Niezmienianie składu grupy przez cały proces coachingu grupowego. W przypadku
dołączenia nowej osoby należy przeprowadzić szybki i skuteczny proces włączenia
nowej osoby oraz pogłębiony przez pierwsze zajęcia proces retrospekcji i superwizji
pracy grupy.
• Prowadzenie (szczególnie podczas pierwszych zajęć grupowych) omówienia każdego procesu pracy dla każdej iteracji (po zakończeniu pracy nad zagadnieniem indywidualnym lub zespołowym). Ustalaniem, co wspierało indywidualne i grupowe
działania, a co zaburzało otwartość i zaufanie.
• Postępowanie zgodnie z przyjętym procesem wskazującym dla danej fazy formę
pracy np. zadawanie wyłącznie pytań.

9.

Wytyczne do wdrażania coachingowej formy wsparcia dla młodzieży
W ramach wdrażania coachingowej formy wsparcia należy kierować się pięcioma zasadami
ważnymi dla coacha i wiążącymi się z osiąganiem wyników:
Sposób zachowania ludzi odzwierciedla ich myśli.
Należy doceniać indywidualność oraz jej poszukiwać.
Brak motywacji często odzwierciedla zniechęcenie.
działaniu decydują jego przewidywane konsekwencje.
Ludzie traktowani odpowiedzialnie zachowują się odpowiedzialnie.

9.1. Wytyczne do pracy w formie coachingowej z uczniami szkół zawodowych
Proces uczenia się - nauczania z wykorzystaniem narzędzi coachingowych zmienia postrzeganie relacji nauczyciel-uczeń na bardziej partnerską. Nauczyciel coach staje się partnerem
relacji, przyjaznym, ciekawym i inspirującym towarzyszem edukacyjnej podróży, w której
uczeń ma wpływ i współdecyduje o celu oraz tempie realizacji zadań, ma możliwość pracy
zgodnie z indywidualną strategią uczenia się i ma poczucie, że jest wyjątkowy.
Ustawiczne zaangażowanie, aby wspierać osoby pozyskujące wiedzę – jest istotne podczas
całego procesu, szczególnie, że początkowy entuzjazm może stopniowo ulec zmniejszeniu.
Uczeń jako partner obiera kierunek rozwoju oraz decyduje o celach i zakresie współpracy,
coach zaś towarzyszy w tej podróży, lecz tylko w takim stopniu, w jakim zostanie do tej
wspólnej drogi zaproszony. W ramach wdrażania kultury coachingowej w relacjach z
uczniami należy zapewnić następujące podejście:
1. Jasność – zapewnienie przekazywania i odbierania informacji w odpowiedni sposób.
2. Perspektywa - całkowite skoncentrowanie się na interesie ucznia.
3. Nie ma uniwersalnego podejścia – specyficzna sytuacja ucznia, jego szczególny potencjał, talenty i słabe strony wyznaczają indywidualny charakter pracy (odpowiedni dobór metod, technik i stylu) i odpowiedzialność ucznia za osiągane rezultaty. Dlatego
ważne jest aby, jeśli zaistnieje taka potrzeba, uświadomić uczniom, że to od niej w
głównej mierze zależy efekt końcowy prowadzonej sesji.
19

4.

„Model coachingu dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego”

Zaangażowanie - prawdziwe zainteresowanie uczniem. Dzięki niemu można się dowiedzieć, co go motywuje, a co martwi, oraz jakie działania go inspirują.
5. Poufność - umiejętność chronienia informacji o relacjach oraz tworzenie poczucia zaufania i bezpieczeństwa.
6. Autentyczna relacja - podstawą działania jest partnerska, bliska, oparta na wzajemnym
zaufaniu relacja. Fundamentem pracy coacha jest jego autentyczne zaangażowanie, zaciekawienie osobą ucznia i otwartość na jego potrzeby. Kreowanie relacji opartych na
prawdzie i wzajemnym zaufaniu. Rozmowa oparta na równości – niedopuszczalne jest
przyjęcie przez coacha postawy wyższości i autorytetu we wszystkich dziedzinach życia.
7. Tworzenie w uczniach poczucia pewności siebie - osobiste zaangażowanie w tworzenie
i podtrzymywanie dobrego zdania o sobie.
8. Współdziałanie - atmosfera partnerstwa, w której wygrywają wszyscy lub nikt.
9. Koncentracja na celu - stałe ukierunkowanie na myśli i cele formułowane i realizowane
przez ucznia. Coaching jest relacją zadaniową, skupioną na osiąganiu konkretnych efektów: poprawie funkcjonowania osoby w codziennym życiu, dokonywaniu zmian, rozwiązywaniu problemów.
10. Ryzyko - zachęcanie do wprowadzania innowacji oraz do nauki poprzez działanie i starania na rzecz wyeliminowania kar za błędy.
11. Cierpliwość - wykraczanie poza krótkookresowe cele na rzecz wizji czasu i działania.

W pracy z młodymi ludźmi trzeba rozpocząć od budowania relacji i zaufania, stworzenia
przestrzeni do wzajemnej akceptacji. Potrzebna jest autentyczność wspierającego coacha
i umiejętność słuchania, zadawania pytań, dzielenie się doświadczeniem i przyzwolenie na
błędy. Wspieranie nie jest aktem jednorazowym, skoro zakłada budowanie zaufania, autentyczność i akceptację. Jest rozciągnięte w czasie i podlega zmianom zgodnym z rozwojem
ucznia, grupy, szkoły jako organizacji, także zgodnie z rozwojem zawodowym i osobistym
osoby wspierającej – coacha nauczyciela.

10. Wytyczne do wdrażania modelu

Zmieniająca się wokół nas rzeczywistość społeczna daje młodym ludziom wiele
różnorodnych możliwości działania i rozwijania się w szkole, w czasie wolnym, a jednocześnie wymaga się od nich coraz to nowych kompetencji, odpowiedzialności, a liczba przeszkód, jakie trzeba pokonać, by zrealizować marzenia, bywa przytłaczająca. Zmieniające się
warunki społeczne wymagają zmiany także w podejściu do pracy z młodzieżą.
Potrzebny jest tu nie tylko czas, ale i poszerzanie swoich umiejętności komunikacyjnych
od słuchania przez zadawanie pytań do udzielania informacji zwrotnej.
Wspieranie jest procesem:
• Komunikacji, który jest zorientowany na potrzeby bądź cele ucznia oraz grupy.
• Współpracy, w wyniku której wypracowany jest sposób rozwiązania problemu
przez ucznia lub grupę.
• Rozwojowym bazującym na odkrywaniu potencjału uczniów lub całych grup.
Jednym z podejść obejmującym wsparcie jest coaching, który diametralnie zmienia podejście w relacji nauczyciel – uczeń, w której to nauczyciel ma wyższą rangę od ucznia, a w re20
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lacji coachingowej ta relacja jest równorzędna. Uczeń przestaje być uczniem, staje się człowiekiem, który potrzebuje wsparcia coacha na drodze rozwoju.
Coaching jest procesem wymierzonym zarówno na doraźne rozwiązywanie pojawiających
się problemów, jak i długofalowy rozwój. Podstawowym narzędziem tego rozwoju jest rozmowa o bardzo konkretnej, określonej strukturze, w której odkrywa się problem i wspólnie
z uczniem planuje jego rozwiązanie.
Kluczową zasadą jest to, by to uczeń jako pierwszy dokonywał zarówno diagnozy problemu,
jak i określił sposób jego rozwiązania. dzięki temu, przy wsparciu coacha uczy się on samodzielnej analizy swoich działań i szuka rozwiązań, pozwalających na wyeliminowanie problemów w przyszłości. Zadaniem coacha jest monitorowanie, na ile poruszane kwestie są
istotne dla celów ucznia. Coach głównie używa technik skutecznej komunikacji, tj. zadaje
trafiające w sedno i umożliwiające korzystanie z własnego potencjału pytania, aktywnie
słucha, by udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej opartej na komunikacie „ja”, nie daje
rad, nie ocenia i nie poucza, ale czasem pozwala sobie w podsumowaniu zaproponować kilka możliwości do wyboru, z których uczeń może wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie.
W ramach coachingowego wsparcia należy zwrócić uwagę na tzw. konsultatywny styl
współpracy, który daje rezultaty, ale niekiedy zdarzają się momenty, gdy jest on właściwy i
burzy wypracowane relacje partnerskie i zaufania, gdyż coach mniej lub bardziejydyrektuwnie może narzucając pewne rozwiązania. Konieczne jest podczas pracy nad rozwojem
stała ocena postępów, ustalanie terminów i krótkoterminowych celów. Przynosi to konkretne pozytywne rezultaty i poprzez drobne osiągnięcia daje efekt silnej motywacji i
zwiększonej energii do działania uczniów.

11. Pomiar skuteczności udzielonego wsparcia
W ramach ewaluacji rekomendowane jest wykorzystanie kwestionariusza identyfikującego
zmianę, pozyskanie zasobów w wyniku różnych oddziaływań w okresie trwania wsparcia
coachingowego.
Wypełniony przez ucznia kwestionariusz na pierwszej sesji oraz na ostatniej powinien być
uzupełniony o pytania coacha pozwalające doprecyzować sytuację początkową oraz końcową.
Wynika z wagi zrozumienia danej sytuacji przez ucznia, a nie bazowania wyłącznie o opinię
wyrażoną cyfrą.
Poza tym arkusz ewaluacyjny stanowi również narzędzie coachingowe pozwalające uczniowi zidentyfikować własne potrzeby, deficyty oraz dostrzec skalę i wagę zmian, osiągnięć.
Proponowany kwestionariusz bazujący na identyfikacji posiadanych zasobów w tym kompetencji zawarty jest w załączniku.
Kwestionariusz obejmuje następujące aspekty:
• Poczucie sprawczości i kontroli nad życiem
• Poczucie, że realizuję moje cele rozwojowe
• Równowaga osobista
• Motywacja do realizacji celów związanych z karierą zawodową
• Samodyscyplina
• Poczucie optymizmu
• Satysfakcja z relacji ze grupą rówieśniczą
• Kompetencje procesowe i systemowe
• Kompetencje osobiste
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• Kompetencje społeczne
Ocena następuje w ujęciu postrzegania w danym momencie, a następnie poziomie oczekiwanym.
Następnie uczeń ma wytypować te aspekty, kompetencje, które są dla niego ważne. Dla tych
aspektów konieczne jest omówienie wyników teraz jest i chcę zmienić lub utrzymać w
oparciu o sesję pytać eksplorujących pozwalających uczniowi na doprecyzowanie tych ocen
(elementy środowiska, otoczenia, zachowania, relacje, uzyskiwane wyniki itp.)

12. Metody i techniki superwizji procesu coachingowego

Superwizję jest formą, metodę rozwoju zawodowego, która polega na tym, że specjalista
w danej dziedzinie pomagania korzysta w swojej pracy ze wsparcia innego specjalisty w
tej dziedzinie, posiadającego porównywalne lub większe doświadczenie zawodowe. Osobę udzielającą superwizji określa się mianem „superwizor”, a osobę z niej korzystającą „superwizant”. Superwizorem jest najczęściej osoba posiadająca certyfikat superwizora,
lub której kwalifikacje zostały potwierdzone w inny sposób np. przez towarzystwo, którego jest członkiem, bądź inną organizację posiadającą stosowne uprawnienia. Superwizja polega na wzajemnej wymianie doświadczeń i poglądów odnoszących się do problemów zgłoszonych przez superwizanta, poszukiwaniu ich istoty i struktury oraz nowych
rozwiązań.
Perspektywa refleksyjnego uczenia (D. Schon, Ch. Arygyris) zakłada, że:
• Rzeczywiste problemy są złożone, unikalne, niestabilne – „metody naukowe” mogą
być niewystarczające.
• Wszyscy posiadamy zbiór własnych teorii dla różnych sytuacji życiowych (wiedza,
doświadczenie, działanie nieuświadomione)
• Profesjonalizm to umiejętność świadomej refleksji nad własnymi teoriami oraz adekwatne ich stosowanie w zmieniającej się rzeczywistości, a także rozważanie nowych
możliwości sensem pracy superwizora i coacha jest postawa nieustannej twórczej refleksji.
W ramach superwizji coachingu stosowane są trzy rodzaje superwizji:
1. Superwizja rozwojowa, której celem jest wsparcie coacha w jego rozwoju w różnych obszarach jego profesjonalnego funkcjonowania – definiowanie indywidualnego stylu cochingowego, odkrywanie zasobów obszarów rozwojowych, planowanie ścieżek dalszego
rozwoju.
2. Superwizja problemowa, której celem jest analiza trudnych przypadków, z którymi zetknął się coach w swojej praktyce. Superwizor pomaga zrozumieć, jakie są prawdziwe
wyzwania i ograniczenia coacha, jak jego system wewnętrznych przekonań i wartości
wpływa na efektywność jego pracy z uczniami.
3. Superwizja normatywna, której celem jest rozwój konkretnych umiejętności coachingowych zgodnie z określonymi w różnych podejściach i systemach akredytacyjnych modelami kompetencyjnymi. Tego typu superwizje są często wymagane jako obowiązkowy
element procesu certyfikacyjnego lub akredytacyjnego w szkołach coachingu i organizacjach akredytujących coachów. Superwizor analizuje sesje prowadzone przez coacha i
udziela mu informacji zwrotnych na temat poziomu zgodności jego umiejętności z wymaganym standardem kompetencyjnym.
Proces wsparcia superwizjnego obejmuje najczęściej następujące obszary:
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Samoświadomość coacha.
Adekwatnego do sytuacji okazywania uczuć i radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Trafność rozpoznawania natury i struktury stanu obecnego ucznia (istoty problemu).
Adekwatność opisu stanu pożądanego (celu).
Znajomość i właściwy dobór oraz zastosowanie metod, które pozwalają uczniowi przejść
od stanu obecnego do stanu pożądanego.
Jakość kontaktu i komunikacji z uczniami.
Poziom zrozumienia jakości relacji coach - uczeń i spożytkowania jej dla dobra ucznia.
Poprawność kontraktu zawartego z uczniem oraz poziom respektowania go w całym
procesie coachingu.
Stopień rozumienia procesu coachingu i kierowania nim (adekwatne rozpoznawanie i
spożytkowanie etapów zmian, przez jakie przechodzi uczeń, momentów „utknięcia”,
kryzysów, punktów zwrotnych, itp.).
Umiejętność myślenia systemowego, które pozwala rozumieć współzależności, wzajemne powiązania i oddziaływania, jakim uczeń podlega w miejscu pracy oraz uwzględniać
cele wszystkich elementów systemu, do którego on należy (np. region, dział, zespół), a
także systemu jako całości. Umiejętność ta jest również niezbędna do inicjowania takich
zmian u ucznia, które będą powodowały jedynie pozytywne skutki w jego relacjach z innymi.
Stopień dostępu do swoich wewnętrznych zasobów przez coacha oraz odzyskiwania tego
dostępu po tym, gdy został on utracony.
Sposoby radzenia sobie ze stresem, kryzysami i innymi trudnymi sytuacjami.
Przestrzeganie zasad etyki zawodu coacha opisanych przez międzynarodowe i krajowe
organizacje szkolące i certyfikujące coachów.

Superwizja indywidualna zazwyczaj 1,5 godziny i dotyczy pracy face to face coacha i superwizora (czasami dwu superwizorów). Odbywać się może zarówno w formie bezpośredniego
spotkania, jak i przez telefon czy Skype’a. W zależności od tematu i celu, z jakimi przyszedł
coach, można być realizowana w następujący sposób:
• Superwizor wchodzi w rolę ucznia, dla którego coach przeprowadza sesję, prezentując
swój warsztat, wtedy takie spotkanie jest nagrywane, aby można było wspólnie omówić
przeprowadzoną sesję. Jedna osoba jest uczniem, druga superwizorem.
• Superwizja opiera się na wspólnej analizie rzeczywistej sesji coachingowej, którą coach
nagrał i uczeń wyraził na nagranie zgodę.
• Superwizja wykorzystująca metodę refleksyjnego uczenia się, która opiera się na rozważaniach związanych z tematem (celem, oczekiwaniem) jakim przyszedł coach.
• Podczas prowadzenia superwizji indywidualnej (oraz grupowej) niezwykle ważny jest
poziom rozwoju coacha, bowiem każdorazowo formę pracy, sposób jej prowadzenia należy dopasować do klienta superwizji. Należy pamiętać, że istotą superwizji jest refleksyjne uczenie się coacha, dbanie o higienę pracy własnej oraz świadomość wsparcia.
Superwizja rozwojowa realizowana jest jako proces składający się najczęściej z 8-12 sesji
superwizyjnych. Bywają procesy krótsze, rzadziej dłuższe. Na początku procesu wraz z coachem definiujemy cele na proces superwizyjny.W ramach wspólnej pracy wykorzystywane
są następujące techniki i metody pracy:
• Analiza nagranych sesji i transkrybowanych sesji
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• Analiza case study
• Zapoznawanie się z specjalnie wyselekcjonowanymi artykułami i rozdziałami książek –
indywidualnie dobranymi do potrzeb coacha
• Wykonywanie indywidualnych zadań, np. badanie efektywności swoich procesów coachingowych, tworzenie narzędzi, testowanie nowych technik coachingowych
• Uczestniczenie w projektach z innymi coachami będącymi w procesach superwizyjnych.

Superwizja problemowa może być realizowana jako proces, zwykle krótszy niż ma to miejsce w przypadku superwizji rozwojowej – zwykle 3-5 sesji – lub jako pojedyncze sesje interwencyjne. W ramach wspólnej pracy najczęściej analizujemy konkretne, rzeczywiste sesje prowadzone przez coacha.

Rekomendowanymi formami superwizji coachów są:
1. Superwizja indywidualna oznacza, że podczas sesji tylko jeden coach korzysta z pomocy
superwizora. Uwaga superwizora jest wtedy skierowana na zagadnienia poruszane przez
tego coacha. Tego typu forma jest rekomendowana, gdy coach ma pilny przypadek do
omówienia, w dodatku wymagający szczegółowej analizy. Ponadto superwizja indywidualna obejmuje odpowiednio długi cykl spotkań, bardziej skomplikowane przypadki
mogą być omawiane na bieżąco, praktycznie po każdej kolejnej sesji. Superwizor towarzyszy wtedy coachowi, wspierając go w przechodzeniu przez poszczególne etapy prowadzonego przez niego coachingu.
2. Superwizja grupowa polega na tym, że zajęcia prowadzone są dla grupy coachów, dlatego zwykle trwa jednorazowo dłużej - kilka godzin, niekiedy nawet cały dzień. Ograniczeniem tej formy jest to, że poszczególni coachowie mają mało czasu, by zająć się własnymi
przypadkami. Natomiast zaletą tej formy superwizji jest możliwość poznania zróżnicowanych przypadków prezentowanych przez inne osoby, pracujące w odmiennych kontekstach i stylach. Dzięki temu każdy uczestnik ma szansę wzbogacać swoją praktyczną
wiedzę, poszerzając ją o inspiracje płynące zarówno od superwizora, jak i od pozostałych
członków grupy. W tego typu superwizji często są też omawiane, wynikające z doświadczenia poszczególnych osób, pytania, obserwacje i bardziej ogólne zagadnienia dotyczące
problemów i zjawisk występujących w pracy coacha.
3. Superwizja koleżeńska, zwana także „interwizją”, charakteryzuje się tym, że zwykle nie
jest prowadzona przez jednego superwizora, który przyjmuje odpowiedzialność za przebieg zajęć i daje odpowiedź na zapotrzebowania uczestników. W tym przypadku wszyscy
uczestnicy znajdują się w równorzędnej pozycji i wzajemnie służą sobie informacjami
zwrotnymi, pomysłami i wszyscy wzajemnie się od siebie uczą. Walorem tej formy superwizji jest jej stosunkowo łatwa dostępność i mniej formalna, swobodna atmosfera, co
pomaga niektórym coachom szybciej uwolnić się od oporu związanego z odsłanianiem
informacji na temat swojej pracy, w tym także napotykanych problemów.

13. Profil kompetencyjny coacha

Profil kompetencyjny coacha obejmuje przede wszystkim następujące obszary:
• Umiejętność budowania kontraktu coachingowego.
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Umiejętność budowania relacji między coachem a uczniem, zaangażowanie niewerbalne, obecność "tu i teraz", docenianie, ciekawość.
Umiejętności komunikacyjne w zakresie: podsumowywania, parafrazowania, odzwierciedlania. Umiejętności te zawierają słuchanie odzwierciedlające, pytania coachingowe,
pracę ciszą, bezpośrednią komunikację.
Umiejętność stosowania tzw "mocnych" pytań.
Umiejętność wspierania ucznia w postępach uczenia się i rozwijaniu nowych zachowań
poprzez stosowanie adekwatnych narzędzi coachingowych.
Umiejętność odkrywania potencjału ucznia.
Umiejętność kierowania procesem w ramach sesji coachingowej.
Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy jednoczesnym kształtowaniu sfery emocjonalnej w procesie wsparcia coachingowego ucznia w rozwoju samoświadomości, realizacji jego celów osobistych i rozwojowych.

Profil kompetencyjny coacha pracującego z uczniami zdefiniowany jest w następujący sposób:
Grupa/obszar
kompetencji

Wiedza

Umiejętności

Postawy

Komunikacyjna

Zna podstawowe wzorce językowe
Posiada wiedzę z obszaru komunikacji interpersonalnej
Posiada wiedzę na temat prawidłowości komunikacyjnych (zasady efektywnej komunikacji
werbalnej i niewerbalnej, aktywnego słuchania, zadawania pytań,
udzielania informacji zwrotnych,
zasady prowadzenia dialogu
motywującego)
Posiada wiedzę na temat barier
komunikacyjnych
Zna specyfikę komunikacji w
rodzinie oraz miejscu pracy, w
tym prawidłowości skutecznej
komunikacji w systemach

Postawa dialogowa,
Postawa akceptacji i
braku oceny,
Podążanie za uczniem i akceptacja ucznia w roli „eksperta w swojej własnej
sprawie”

Relacyjna

Posiada wiedzę z zakresu relacji
międzyludzkich, w tym relacji
międzypokoleniowych oraz hierarchicznych
Ma podstawową wiedzę z zakresu granic i przestrzeni międzyludzkich.
Zna podstawowe zasady budo-

Umiejętność zachowania podejścia
intersubiektywnego
Potrafi zastosować wiedzę z obszaru komunikacji interpersonalnej w praktyce,
Potrafi odczytać kontekstowe
znaczenie sytuacji uczniów (podejście fenomenologiczne),
Potrafi używać języka zrozumiałego dla uczniów
Precyzyjnie wyraża swoje myśli,
uczucia i potrzeby i potrafi odczytywać przekazy innych osób,
Potrafi dzielić się obserwacjami i
przemyśleniami.
Potrafi formułować informacje
zwrotne zrozumiałe dla uczniów,
Potrafi zastosować w praktyce
techniki aktywnego słuchania
(zadawanie pytań otwartych,
parafrazowanie, odzwierciedlanie,
klaryfikacja, podsumowywanie
wypowiedzi uczniów)
Posiada umiejętność odczytywania
i nadawania komunikatów niewerbalnych
Potrafi budować podmiotowe
relacje, pełne zaufania
Posiada umiejętność zainicjowania
działań budowania i wzmacniania
podmiotowych relacji pomiędzy
uczestnikami procesu coachingowego.
Jest uważny na potrzeby ucznia,
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Postawa szacunku, otwartości, empatyczności.
Postawa suwerenności wobec siebie.
Postawa dystansu, bezstronności oraz obiektywizmu.
Postawa odwagi cywilnej,
szczerości, asertywności.
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wania indywidualnego kontaktu
z uczniem: podążanie za nim,
empatyczne reagowanie, życzliwość, otwartość, konkretność i
koncentracja na "tu i teraz".
Zna zasady zarządzania konfliktem w tym podstaw mediacji

Emocjonalna

Posiada wiedzę z obszaru psychologii emocji w tym mechanizmów pojawiania się emocji, ich
wpływu na zachowania oraz
sposobów radzenia sobie z emocjami i mechanizmami obronnymi.

Procesowa

Zna proces coachingowy, jego
fazy i uwarunkowania.
Ma wiedzę na temat prawidłowości przebiegu procesu coachingowego;
Zna zasady zawierania porozumienia z uczniem.
Zna kryteria ewaluacji procesu
coachingowego

Metodyczne i
narzędziowe

Ma wiedzę na temat metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w coachingu wspierającego
rozwój uczniów i zasad ich zastosowania.
Zna metody, techniki i narzędzia
stosowane w coachingu indywidualnym i potrafi je adekwatnie

potrafi je rozpoznawać i podążać
za nimi.
Potrafi spojrzeć na sytuację z
perspektywy ucznia.
Umie rozwijać świadomość
sprawczości uczniów, wzmacniać
ich poczucie autonomii i własnej
wartości.
Potrafi reagować empatycznie,
podążać za oporem tak, aby odpowiedzi i rozwiązania wychodziły przede wszystkim od ucznia.
Potrafi odpowiednio reagować w
sytuacjach konfliktowych.
Potrafi zachować profesjonalny
dystans i bezstronność wobec
uczniów, a przez to zapewnić
każdemu z uczestników bezpieczną przestrzeń do wypowiedzi i
wyrażania siebie.
Kieruje się zasadą poufności.
Potrafi poradzić sobie z oporem
uczniów
Posiada umiejętność zarządzania
emocjami.
Potrafi rozpoznać i nazwać, opisać
stany emocjonalne – swoje i
uczniów.
Adekwatnie reaguje na konkretne
zachowania ucznia. Potrafi radzić
sobie z gwałtownymi reakcjami
emocjonalnymi ucznia.
Rozpoznaje manipulacje emocjonalne, umie ochronić się przed
nimi.
Potrafi rozpoznawać mechanizmy
obronne ucznia oraz własne i
radzić sobie z nimi.
Potrafi wyjaśnić uczniom podstawowe elementy procesu coachingowego.
Potrafi zastosować w praktyce
proces coachingowy zapewniając
uczniowi poczucie bezpieczeństwa.
Potrafi adekwatnie zareagować w
sytuacjach nietypowych.
Potrafi monitorować proces coachingowy i dokonywać jego krytycznej oceny oraz wprowadzać
niezbędne modyfikacje.
Potrafi rozpoznać kiedy proces
coachingowy powinien zostać
przerwany i zastąpiony innym
rodzajem działań np. interwencją
kryzysową.

Posiada umiejętności korzystania
z odpowiednich narzędzi i tworzenia własnych w razie potrzeby.
Umie odpowiednio dobrać metody
pracy do konkretnych przypadków.
Potrafi monitorować procesy
zmian i w odpowiednich momen-
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Postawa szacunku dla światopoglądu i systemu wartości
uczniów, różnic kulturowych.
Postawa wspierania poczucia
autonomii uczniów.
Postawa autorefleksyjności

Postawa stabilnej i dojrzałej
osobowości.
Postawa otwartości na emocje innych.
Postawa akceptacji uczuć
ucznia i własnych emocji.

Postawa wrażliwości, odpowiedzialności za ucznia.
Postawa odpowiedzialności
za własne reakcje.
Postawa akceptacji autonomii ucznia w procesie zmiany.
Postawa uważności na potrzeby i cele ucznia z zachowaniem perspektywy systemu osobistego, rodzinnego.

Etyczne podejście w stosowaniu narzędzi, postawa
respektowania wartości
ucznia.
Postawa najmniejszej interwencji.
Postawa akceptacji ambiwalencji u ucznia co do propo-
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Organizacyjna

Rozwoju osobistego i zawodowego

Systemowa

Etyczna

zastosować w pracy z jednostką
na tle grupy.
Zna narzędzia, techniki i metody
ewaluacji procesu.
Posiada informacje o istniejącym
systemie wsparcia rozwoju
ucznia w konkretnym środowisku lokalnym oraz w powiązaniu
z przyszłym życiem zawodowym
Ma wiedzę o systemie prawnym
związanym ze wsparciem ucznia
w kontekście rozwoju zawodowego,
zna procedury uzyskiwania pomocy w instytucjach wsparcia
ucznia
Zna zasady prowadzenia interwencji zgodnie z przepisami
prawa
Posiada specjalistyczną wiedzę
na temat coachingu.
Zna aktualną literaturę coachingową oraz z nauk pokrewnych,
Posiada wiedzę dotyczącą możliwości rozwoju osobistego i
zawodowego (np. kursy, superwizje, szkolenia).
Posiada wiedzę dotyczącą własnych zasobów oraz ograniczeń.
Posiada wiedzę z obszaru socjologii, pedagogiki społecznej,
psychologii społecznej, prawidłowości socjalizacyjnowychowawczych.
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania zawodowego oraz
rozwoju zawodowego (np. aspiracje, kariera zawodowa, motywacja) oraz rozwoju osobistego
Zna prawidłowości dotyczące
procesów zachodzących w małych grupach (role grupowe,
struktura, fazy rozwoju grupy,
zasady pracy z grupą, przywództwo i zarządzanie zmianą).
Zna uniwersalne wartości etyczne w pracy z uczniem
Zna kodeks etyczny coacha

tach „robić krok do tyłu.”
Potrafi dokonać ewaluacji procesu
coachingowego/pracy z uczniem

nowanych metod, technik i
narzędzi.

Posiada umiejętności nawiązywania współpracy z instytucjami
wsparcia ucznia oraz innymi specjalistami.
Potrafi uruchomić procedurę
pozyskania specjalistycznej pomocy dla ucznia w instytucjach zewnętrznych lub potrafi przekazać
uczniom szczegółowe informacje
na ten temat.
Posiada umiejętność motywowania ucznia do skorzystania z pomocy innych specjalistów .

Postawa odpowiedzialności
za drugiego człowieka.
Postawa świadomości własnych ograniczeń.
Postawa otwartości i gotowości do współpracy z instytucjami.

Ma umiejętność wglądu w siebie,
autorefleksji.
Potrafi przyjmować informacje
zwrotne i korzystać z nich dla
własnego rozwoju i doskonalenia.
Jest otwarty na uczestnictwo w
superwizjach;
Ma umiejętność samodzielnego
poszukiwania konsultacji i superwizji, w przypadku trudności;
Bierze udział w dodatkowych
szkoleniach, treningach.
Posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania specyfiki
określonych faz rozwoju kariery.
Umie zarządzać procesami grupowymi.

Postawa samorozwoju, samokształcenia, samodoskonalenia, innowacyjności.
Postawa otwartości na
uczestnictwo w superwizjach
oraz otrzymywanie informacji zwrotnej.
Postawa autorefleksji.

Kieruje się zasadami etycznymi
coacha i potrafi je stosować w
każdej sytuacji coachingowej.
Kieruje się potrzebami ucznia;
szanuje jego system wartości,
autonomię .

Postawa szacunku, tolerancji
i zaangażowania

Postawa otwartości, odpowiedzialności.
Postawa uważności na potrzeby poszczególnych
członków grupy.

Szczegółowe umiejętności coach w kontekście realizowanych zadań obejmują:
Zadania
Wydobywanie potencjału

Umiejętności
Słuchanie
Zadawanie pytań
Pozytywne przeformułowanie
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Odkrywanie, nazywanie zasobów
Docenianie podejmowanych działań
Konfrontowanie
Pokazywanie konsekwencji
Informacja zwrotna
Włączanie nowej perspektywy: Tak i…
Identyfikowanie mocnych stron
Dowartościowanie
Przepracowanie porażek
Budowanie zaangażowania ucznia i koncentracji na jego celach
Motywowanie do podejmowania działań
Zarządzanie procesem i sobą
Koncentracja na „tu i teraz”
Porządkowanie informacji
Podsumowywanie

Poszerzanie perspektywy
Wspieranie w generowaniu pomysłów
Wspieranie w uczeniu się i osiąganiu celów
Wzmacnianie w działaniu

14. Wytyczne w zakresie szkolenia coachów
Zakłada się, że kurs uzupełniający na coacha pracującego z młodzieżą skierowany jest do
osób dysponującym podstawowe przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe w obszarze pracy z ludźmi oraz wspierania w rozwoju kariery zawodowej.
Kryteriami formalnymi przy przystąpieniu do kursu są:
• Wyższe wykształcenie kierunkowe (psychologia, pedagogika, praca socjalna i podobne),
ewentualnie wyksztalcenie wyższe oraz udokumentowane formy dokształcające (studia
podyplomowe, kursy itp.) potwierdzające posiadanie przygotowanie w zakresie nauk
społecznych, metodologii badań społecznych, pracy z ludźmi, aktywności poradniczych;
• Udokumentowane 12 miesięcy praktyki w bezpośredniej pracy z ludźmi (w tym z młodzieżą).
• Ukończony kurs w zakresie coachingu dający certyfikat.

Warunki organizacyjno–czasowe
Kurs przewidziano w wymiarze do 120 godzin szkoleniowych. Proponuje się, by proces
kształceniowy trwał nie krócej niż 5 miesięcy. Odpowiednie wydłużenie kursu związane jest
z konieczności utrwalania nabywanej wiedzy oraz możliwościami doświadczania i wypróbowania (praktycznego) nabywanych umiejętności. Jako sprawdzoną formułę organizacji
kursu proponuje się 2 dniowe zjazdy realizowane co 2 - 4 tygodnie w wymiarze 12–15 godzin.
Kształcenie przewiduje konieczność integrowania obligatoryjnych elementów praktycznych
oraz superwizyjnych (dwa ostatnie zjazdy wydłużone do 16 go-dzin). Zakończenie cyklu
szkoleniowego potwierdzane jest stosownym zaświadczeniem.
Modelowy przebieg szkoleń
Rekomendowany proces szkoleniowy posiada następującą sekwencję faz kształcenia coachów:
1. Faza wyrównawcza
Uczestnicy (w zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub kwalifi28
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kacji zawodowych) uczestniczą w szeregu zajęć dokształcających dotyczących interdyscyplinarnej wiedzy o rodzinie, podstaw psychologii (psychologii społecznej), pedagogiki
(pedagogiki społecznej), pracy socjalnej, elementów filozofii i antropologii, modelów coachingu, aksjologii.
Prezentowane treści mają charakter bazowy, niezbędny dla pełnego uczestnictwa w
późniejszych zajęciach. W ten sposób gwarantowana jest możliwość uczestnictwa w
kursie osobom nie posiadającym formalnego wyksztalcenia kierunkowego, którzy po
opanowaniu/ustrukturyzowaniu posiadanej wiedzy są w stanie rozpocząć kurs.
2. Faza integracyjna
Przewiduje się min. 3 dniowy trening interpersonalny realizowany w formule wyjazdowej. Celem treningu jest z jednej strony poznanie samego siebie i swojego funkcjonowania w grupie, przy jednoczesnym uwrażliwieniu na znaczenie procesów grupowych oraz
relacji interpersonalnych. W fazie tej powinno również nastąpić wprowadzenie do koncepcji coachingu rozwojowego opartego na komunikacji i relacjach.
Przewidywane korzyści z udziału w treningu to:
•
Lepsze rozumienie siebie ( rozwijanie samoświadomości, świadomości ciała, autorefleksja).
•
Poznanie siebie i innych uczestników grupy w relacjach interpersonalnych.
•
Rozwijanie umiejętności komunikowania i komunikowania się.
•
Doskonalenie umiejętności autoprezentacji.
•
Uczenie się radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, poznanie reakcji swoich i innych
osób na sytuacje konfliktowe.
•
Weryfikacja schematycznych zachowań utrudniających budowanie dobrych relacji
w grupie.
•
Uczenie się udzielania wsparcia i przyjmowania pomocy.
•
Umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej, konstruktywnej krytyki.
•
Poznanie założeń i koncepcji coachingu.
•
Reflektowanie (pod kierunkiem) procesów grupowych oraz ich dynamiki
3. Faza główna – Wiedza, umiejętności, kompetencje
W tej fazie uczestnicy nabywają i rozszerzają posiadaną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie stosowania coachingu w pracy z młodzieżą.
Składają się na nią etapy:
•
Poznanie założeń teoretyczno–koncepcyjnych coachingu z młodzieżą.
•
Poznanie podstaw pracy z młodzieżą, w szczególności umiejętności rozpoznania
środowiska rodzinnego oraz jego zasobów jak również podstaw pracy z młodzieżą.
•
Elementy praktyki z klientem zewnętrznym superwizowane i udokumentowane poprzez nagranie audio lub audio-wizualne.
•
Egzamin końcowy:
‐
teoretyczny – rozwiązanie testu, praca dyplomowa
‐
praktyczny – superwizja jednej sesji z klientem zewnętrznym lub uczestnikiem
szkolenia
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Załączniki
wybrane materiały pomocnicze
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Wybrane narzędzia coachingowe
Kwestionariusz ewaluacyjny
Znaczenie,
waga

Bardzo
niski

Poziom satysfakcji
Niski

Realizacja swoich celów rozwojowych
Sprawczość i kontrola nad życiem, podejmowanie inicjatywy
Równowaga osobista
Motywacja do realizacji celów związanych z karierą zawodową
Samodyscyplina
Poczucie optymizmu
Satysfakcja z relacji ze grupą rówieśniczą
Kompetencje procesowe i systemowe
Sterowalność - znajomość i dostępność
do posiadanych zasobów pozwalających
sprostać stawianym wymaganiom
Zrozumiałość – umiejętność ustrukturowanie, przewidywanie i wytłumaczenia
bodźców napływających w ciągu życia ze
środowiska wewnętrznego i zewnętrznego
Zarządzanie czasem. Organizacji pracy
własnej
Znajomość własnych centrów życia
Świadomość zjawisk zachodzących w
procesie zmian
Znajomość i świadomość znaczenia pracy
w rozwoju osobistym
Aktywne i skuteczne poszukiwanie zatrudnienia w zakresie wspierającym realizację celów zawodowych i osobistych
Kompetencje osobiste
Dążenie do rezultatu
Elastyczność myślenia i działania
Akceptowanie zachowań, które często są
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Średni

Wysoki

Bardzo
wysoki
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postrzegane jako odmienne od powszechnie przyjętych
Samoświadomość siebie, swojego stylu
zachowań, posiadanych zasobów i ograniczeń
Posiadanie dokładnego rozeznania swoich silnych i słabych stron oraz bycie gotowym je doskonalić
Podejmowanie decyzji
Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie
stresem
Kontrolowanie emocji i redukowanie
napięć
Rozwiązywanie problemów
Świadomość wpływu przekonań na podejmowane decyzje i działania
Poczucie kontroli, samokontrola
Samoocena, zaufanie do samego siebie
Kompetencje społeczne
Umiejętność budowania relacji w otoczeni oraz pomiędzy pokoleniami
Komunikatywność w kanałach racjonalnym i emocjonalnym
Empatia, wrażliwość na potrzeby innych
osób,
Współpraca, współdziałanie dla osiągania
celów
Negocjowanie
Rozwiązywanie konfliktów
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
Dotrzymywanie obietnic
Asertywność
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Etapy sesji coachingowej

1. Zbudowanie relacji, sprawdzenie gotowości i zasobności klienta
i. Sprawdzenie sytuacji
• Co się wydarzyło?
• Jak się czujesz, jakie myśli masz w głowie?
ii. Podniesienie i wzmocnienie zasobności
• Podsumowanie osiągnięć i postępów.

2. Ustalenie celu na sesję
a. Określenie tematu - źródła
i. Bieżący problem
ii. Wnioski z eksperymentu pomiędzy sesjami (praca domowa)
iii. Narzędzia diagnostyczne (Koło Życia, Siatka celów, kwestionariusze, koła
identyfikujące poziom satysfakcji itp.)
iv. Kontynuacja realizacji celów ustalonych na cały proces, podsumowanie
postępów.
• Czego chcesz?
• Z czym przychodzisz?
• Czego potrzebujesz w związku z tym problemem?
b. Doprecyzowanie celu
• Kiedy dokładnie ci to potrzebne?
• Co jest ci potrzebne żeby wybrać?
• Co to znaczy ….
• Co chcesz zmienić?
• Jaki chcesz być?
• Czego chcesz w zamian?
c. Określenie kryteriów na cel
• Po czym poznasz, że osiągnąłeś ten cel?
• Po czym poznasz, że jesteś gotowy wejść w ten obszar?
• W jaki sposób zmierzysz …?
• Po czym poznasz, że już wiesz?
d. Wzmocnienie motywacji - odwołanie do wartości stojącej za celem
• Co wartościowego uzyskasz jak zrealizujesz ten cel?
• Jak osiągniesz to czego chcesz, co jeszcze w twoim życiu rozwinie
się, zmieni na lepsze?
• Jak się wtedy poczujesz?
• Co będziesz czuł jak to osiągniesz?
• Jakie myśli będziesz miał głowie?
3. Sytuacja obecna - eksploracja
a. Opowiedz o tej sytuacji – stan obecny
b. Określ stan docelowy
c. Poszerzenie świadomości (linie życia, fazy rozwoju, kwestionariusze osobowościowe, wybory ról). Mini warsztaty wprowadzające z zagadnienia.
d. Tożsamość, emocje, stany, umiejętności
• Co czujesz? Kim jesteś?
• Jak wyobrażasz sobie stan najkorzystniejszy dla ciebie?
• Co cię wtedy motywowało?
• Co cię powstrzymuje?
4. Działania i interwencje
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a. Różnego rodzaju interwencje, praca z przekonaniami, meta pozycje.
b. Identyfikacja zasobów
• Kto, co może ci w tym pomóc?
• Jakie masz zasoby aby wzmacniały .?
• Czym dysponujesz do …?
• Jakie twoje zdolności, umiejętności, zasoby pomogą ci osiągnąć to
czego pragniesz?
• Jak najlepiej i kiedy wykorzystasz te zdolności?
c. Strategie
• Jakie masz sposoby radzenia sobie z …?
• Kiedy poczujesz jak ten scenariusz się spełni?

5. Ustalenie celów do realizacji
• Czym chcesz się zająć?
• Kiedy zaczniesz?
• Co możesz zacząć robić? (co chcesz lub co zaczniesz)
• Co możesz przestać robić?
• Co możesz więcej robić?
• Co możesz mniej robić?
• Co możesz robić inaczej?
6. Wzmocnienia motywacji do realizacji celów
• Co uzyskasz jak to osiągniesz?
• Co się stanie jeśli tego nie zrobisz?
• Co się stanie jeśli to zrobisz?
• Co się nie stanie jeśli to zrobisz?
• Co się nie stanie jeśli tego nie zrobisz?
• Kim będziesz jak osiągniesz, to czego pragniesz?
7. Zadania, eksperymenty do wykonania pomiędzy sesjami
a. Zadane wyznaczone przez coacha
b. Zadania wyznaczone sobie przez klienta
8. Podsumowanie

•
•
•
•

W jakim stopniu osiągnąłeś swój cel?
Jak się czujesz? Co myślisz?
Z czym wychodzisz?
Co dla siebie zyskałeś istotnego?
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Przyciągająca przyszłość / Action plan
INSTRUKCJA

Doświadczenie służy do emocjonalnego sprawdzenia prawidłowości celu i wzbudzenia poczucia
jego realności
Ćwiczenie realizowane jest w formie chodzonej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Określenie celu.
Wizualizacja celu.
Umiejscowienie obrazu osiągniętego celu na linii czasu.
Dojście do celu.
Cel.
Powrót do teraźniejszości.
Teraźniejszość

1. Określenie celu.
Określ swój cel, który masz zamiar osiągnąć, w jakim czasie chcesz go osiągnąć (na przykład w
ciągu pięciu lat).
2. Wizualizacja celu.
Wyobraź sobie samego siebie w sytuacji, kiedy ten cel już osiągnąłeś.
Czy w tym obrazie chcesz jeszcze coś poprawić?

3. Umiejscowienie obrazu osiągniętego celu na linii czasu.
Wyobraź sobie przed sobą linię przyszłości. W którym miejscu na tej linii możesz umiejscowić
obraz osiągniętego celu.
W jakiej odległości od ciebie znajduje się Twój cel? (ok. 2-3 m)

4. Dojście do celu.
Idź powoli po linii czasu do swojego celu, zwracając uwagę na zmianę odczuć w miarę posuwania się naprzód. Zaznacz miejsca, w których masz niejasne, lub negatywne odczucia. Możesz w
tych miejscach wystąpić z linii czasu i wychodząc na drugą pozycję przesłać sobie potrzebne
możliwości (zasoby).

5. Cel.
Wejdź w twoim wyobrażeniu do obrazu twojego celu. Zwróć uwagę na wszystkie wrażenia sensoryczne. Czy wszystko jest w porządku. Jeżeli masz odczucie, że chcesz jeszcze coś poprawić.
Masz możliwość wyjścia na drugą pozycję, które powinna być nieco oddalona w kierunku przyszłości i przesłać sobie potrzebne możliwości.
Po uzyskaniu i sprawdzeniu wszystkich możliwości, stojąc w miejscu osiągniętego celu wyobraź
sobie siebie w teraźniejszości. Co chciałbyś przekazać tej osobie?

6. Powrót do teraźniejszości.
Po zakotwiczeniu uczuć związanych z osiągniętym celem, wracaj powoli do teraźniejszości.
Zwracaj uwagę na zmieniające się odczucia. W przypadku negatywnych odczuć możesz je skorygować. Powrót od celu do teraźniejszości wykonywany jest w formie coafania się, czyli klient jest
cały czas twarzą do celu
7. Teraźniejszość
Jak pociągający jest teraz twój cel?
Jakie są Twoje wspomnienia z przyszłości?
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Aktywne słuchanie

Odzwierciedlanie
• Proste powtórzenie tego, co zostało właśnie powiedziane
• Odzwierciedlenie również charakteru wypowiedzi (tempo, tembr głosu itp.)

Podsumowywanie
• W przypadku jak podawana jest duża ilość informacji na raz.
• Wybór tych, które wydają się mieć największe znaczenie lub były powtórzone kilka razy.
Wyjaśnianie
• Parafrazowanie wypowiedzi ujęte własnymi słowami.
• Ma to charakter ukierunkowywania

Protokół przyzwolenia
1. Rozwiązywanie konfliktów:
Czy, mogę ci powiedzieć?

2. Poczucie wysłuchania:
Czy mogę coś do tego dodać?

3. Przekazywanie informacji zwrotnych
Mogę się podzielić z tobą moimi spostrzeżeniami?
4. Poszanowanie granic
Czy mogę coś zasugerować?
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Koło życia
INSTRUKCJA

Poniższe pytania i stwierdzenia pomogą Ci w odkryciu tego, co dzieje się w całym Twoim życiu oraz
stworzeniu wizji tego jak chcesz aby każdy z wybranych przez Ciebie obszarów funkcjonował. Zastanów się przez chwilę nad każdym z pytań, możesz je odnieść do poszczególnych obszarów wymienionych poniżej lub zadać sobie swoje własne pytania.
Rekomendowane obszary:
(1) Pieniądze i finanse
(2) Rozwój osobisty
(3) Kariera
(4) relaks, czas wolny
(5) Zdrowie i
(6) kondycja fizyczna
(7) Życie uczuciowe / inne ważne
(8) Środowisko / otoczenie (praca, dom, położenie, samochód, meble, powietrze etc)

Obszary powyższe propozycję. Klient sam może określić o czym chce rozmawiać i nad czym zastanawiać, co jest dla niego ważne.

Po określeniu ocen na skali 1-10, klient zaznacza poziomy satysfakcji na kole dla zwizualizowania różnic. Klient wskazuje dla każdego obszaru poziom obecny oraz poziom oczekiwany. Dla
obu poziomów opisuje jak jest obecnie i co będzie inaczej dla poziomu oczekiwanego.
Pytania pomocnicze (uzupełniające)
− Na skali od 1 do 10, gdzie 10 jest ocena najwyższą, określ w jakim stopniu jesteś usatysfakcjonowany w każdym z obszarów.
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Jak wygląda ten obszar w chwili obecnej?

Jak wyglądałby na 10? Co byś miał? Jak byś się czuł? Wyobraź sobie, że to już masz (na
10) Przeżyj ten dzień
Co zmieniłaby wysoka ocena wystawiona temu obszarowi – w innych obszarach?

Jakie talenty/ zasoby/ umiejętności j/ wiedzę już posiadasz w tym obszarze? Jakich masz
sprzymierzeńców? Jakie są Twoje mocne strony?
Jakie jest główne Twoje przekonanie związane z tym obszarem? Przekonanie twojej rodziny / kultury z jakiej się wywodzisz?

Co trudnego jest w tym? Jak ten obszar wygląda teraz?

Kogo znasz kto osiągnął bardzo wiele w tym obszarze? Co by tobie doradził?

Wymień kilka sposobów, które mógłbyś wykorzystać by pozyskać potrzebne Ci zasoby w
tym obszarze
Co możesz zrobić aby ten obszar zyskał wyższą ocenę?

Kiedy zaczniesz i od czego zaczniesz?
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Wola

Model coachingowy GROW
GOAL – CEL
Wskazanie konkretnego punktu, do którego
chce się dotrzeć, pomaga się skupić na rozwiązaniu niż na samym problemie
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Cel

Co zamierzasz
zrobić?

Na czym ci
zależy?

Możliwości

Rzeczywistość
Co się dzieje
obecnie?

Co mógłbyś
zrobić?

Na czym ci zależy?
Jakie wyznaczasz ramy czasowe?
Ma którym miejscu na skali os 1 do 10
chciałbyś się znaleźć?
Wyobraź sobie, że osiągnąłeś ten cel
– Jak się przedstawia sytuacja?
– Jak się czujesz? Co czujesz, jakie emocje, jakie masz myśli?
– Co ludzie do ciebie mówią?
– Jakie korzyści osiągasz, zdobywasz?
Co chcesz osiągnąć w perspektywie 5lat/1 roku/ 3 miesięcy?
Jak zdefiniowałbyś swój cel, gdybyś miał go wyrazić zaledwie kilkoma słowami?
Na których aspektach, elementach tak naprawdę chcesz się skupić?
Skąd będziesz wiedział, że osiągnąłeś cel?
Na czym tak naprawdę by ci zależało, gdybyś żył świecie idealnym?
Opisz ten cel w ujęciu poziomów Dilts’a

REALITY – RZECZYWISTOŚĆ
Analiza bieżącej sytuacji coachowanego
•
•
•

•
•
•
•
•

Co się dzieje w tej chwili?
Na ile jest to dla ciebie ważne?
Gdyby przyjąć, że wartość 10 symbolizuje sytuację idealną, jak oceniłbyś swoje położenie w tej chwili?
Jaki wpływ ma to na ciebie i na twoje odczucia?
Co ci się udało dotychczas zrobić?
Na kogo jeszcze ta sytuacja ma wpływ?
Jakie działania podejmujesz, żeby przybliżyć się do wyznaczonego celu?
Które z podejmowanych przez ciebie działań utrudniają ci osiągniecie celu?

OPTIONS – MOŻLIWOŚCI
Przypływ energii dzięki uzyskaniu jaśniejszego obrazu rzeczywistości
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Jakie masz możliwości?
Co jeszcze mógłbyś zrobić?
Co jeszcze?
Gdyby istniała jeszcze jakaś możliwość, to jak by się przedstawiała?
Co sprawdzało się w przeszłości?
Jakie kroki mógłbyś poczynić?
Co mógłby zrobić ktoś inny na twoim miejscu?
Wyobraź sobie, ze osiągnąłeś swój cel. Spójrz za siebie i opowiedz, jak do tego punktu
dotarłeś.
Kto mógłby ci pomóc w osiągnięciu tego celu?
Gdzie mógłbyś szukać niezbędnych informacji?
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Co możesz zacząć robić?
Co możesz przestać robić?
Co możesz więcej robić?
Co możesz mniej robić?
Co możesz robić inaczej?
Co się stanie jeśli tego nie zrobisz?
Co się stanie jeśli to zrobisz?
Co się nie stanie jeśli to zrobisz?
Co się nie stanie jeśli tego nie zrobisz?

WILL – WOLA
Dokonanie wyboru tych działań, które coachowany zobowiązuje się faktycznie podjąć.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co zamierzasz z tym zrobić?
Kiedy zamierzasz to osiągnąć?
Kiedy?
Ile będzie cię kosztować podjęcie tego typu działań?
Co mógłbyś zrobić, żeby bardziej się zaangażować?
Czy mógłbyś robić więcej?
Ile więcej mógłbyś robić?
Jak dużo więcej mógłbyś robić?
Jak częściej mógłbyś robić?
Gdzie zamierzasz tego szukać?
Z kim zamierzasz w tej sprawie rozmawiać?
Co jeszcze mógłbyś zrobić?
Na ile czujesz się w to zaangażowany?
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Pytanie o cud

To technika wywodząca się z tzw. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR, z ang. solution focused brief therapy - SFBT). Jej istotą jest wyobrażenie sobie (wizualizacja) sytuacji, w której dany problem zostanie rozwiązany. Technika taka przydatna jest w sytuacji
INSTRUKCJA

Wyobraź sobie, że pewnego dnia po zrobieniu wszystkich tych rzeczy, które robisz tak jak sobie
zaplanowałeś/łaś (pauza), wieczorem kładziesz się spać. Zasypiasz (pauza). Podczas snu wydarza
się cud. Cud, który polega na tym, że Twoje problemy zostały pomyślnie rozwiązane (pauza). Tak
po prostu. Ale ponieważ ten cud wydarzył się w nocy, to Ty o tym nie wiesz. Budzisz się rano (pauza).
Pytania naprowadzające

−
−
−
−
−
−

Po czym poznasz, że ten cud miał miejsce?
Co w Twoim życiu będzie wyglądało wówczas inaczej?
Jak będzie wyglądał Twój cały dzień, kiedy cud się wydarzy?
Co będziesz robił innego od rana? Jak? Z kim? Gdzie? Po co?
Co zmieniło się w Twoim zachowaniu?
Co zmieniło się w zachowaniu innych?

Co możesz zrobić „teraz” żeby zacząć drogę do Twojego cudu? Jaki jest Twój pierwszy
krok?
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EXACT – model wyznaczania celów

Określenie punktu docelowego jeszcze przed rozpoczęciem podróży.
E – Jednoznaczny (Explicit) – Jedno zagadnienie, kilka słów
X – Fascynujący (eXciting) – Osadzony w pozytywnym kontekście, inspirujący
A – Wymierny (Assessable) – podlegający pomiarom, dający się zmierzyć
C – Ambitny (Challenging) – Celujący w ideał, wymagający wysiłku
T – Osadzony w czasie (Time-framed) – Przewidziany na 3 do 6 miesięcy

Dobrze zdefiniowany cel powinien być:
1. pozytywnie sformułowany
2. samodzielnie osiągalny
3. sformułowany specyficznie
4. ekologiczny
5. motywujący

Pytania pomagające w dobrym określeniu celu:
Ad 1. pozytywne sformułowanie- bez negacji i porównań
• Co chciałbyś zamiast..........?
• Co osiągniesz, zrobisz, kiedy osiągniesz.........?
• Co będziesz miał, czego wcześniej nie miałeś?

Ad 2. samodzielnie osiągalny - cel powinien być odpowiednio duży
• Czy potrafisz ten cel sam osiągnąć?
• Czego potrzebujesz, żeby osiągnąć........?

Ad 3. specyficznie sformułowany - sprawdzenie kontekstu, miejsca, czasu
• Po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel?
• Wyobraź sobie, że osiągnąłeś......?
• Kiedy chcesz osiągnąć swój cel?
• Co czujesz? Co widzisz?.....
Ad 4. ekologiczny
• Co się stanie, kiedy osiągniesz ......?
• Jaki wpływ miałoby osiągnięcie celu na inne sfery twojego życia?
• Czy twój cel zgadza się z twoimi zasadami?
Ad 5. Motywujący
• Co jest w osiągnięciu tego celu ważne dla ciebie?
• Co jest w nim najlepsze?
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Model SMART – kryteria dla celu

SPECYFICZNY, KONKRETNY (SPECYFIC AND CLEAR)
Pytania:
1. Czego dokładnie chcesz?
2. Kiedy dokładnie chcesz to uzyskać?
3. Jak będzie wyglądać sytuacja, gdy osiągniesz swój cel?
4. Określ rozsądne ramy czasowe dla swojego celu i powiedz mi dokładnie, co
chcesz do tego czasu osiągnąć?
5. Bądź bardziej konkretny: jakiego rezultatu oczekujesz?

MIERZALNY, WYMIERNY (MEASURABLE)
Pytania:
1. Wyznacz kryterium, po którym poznasz, że cel został osiągnięty?
2. W jaki sposób zmierzysz, czy cel został osiągnięty?
3. Określ po czym rozpoznasz, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu?

OSIĄGALNY (ATTAINABLE, ACHIEVABLE )
Pytania:
1. Czy jest to cel, który możesz zrealizować? Czy w praktyce można go osiągnąć?
2. Gdzie mogę znaleźć zasoby?
3. Czy istnieją jakieś trudności lub okoliczności, które mogą przeszkodzić Ci w osiągnięciu tego celu?
4. Czy ten cel zależy od decyzji innych osób? Jak możesz wpłynąć na innych, by pomogli
Ci go osiągnąć? Jak mógłbyś go przeformułować, by zależał tylko od Ciebie?

ZGODNY ZE MNĄ, ODPOWIEDNI DLA MNIE, ISTOTNY (RELEVANT)
Pytania:
1. Jaką masz motywację do osiągnięcia tego celu?
2. Dlaczego jest to dla Ciebie takie ważne?
3. Czy cel jest spójny z Twoimi wartościami?
4. Z czego jesteś gotowy zrezygnować, co wyrzucić ze swojego planu dnia, by popracować nad osiągnięciem tego celu?
5. Jak zmieni się Twoje życie, gdy go już zrealizujesz?
6. Czy jest coś, co Cię powstrzymuje?
7. W skali od 1 do 10, jak ważne jest dla Ciebie osiągnięcie tego celu?

TIME SPECYFIC – OKREŚLONY, OSADZONY W CZASIE (TIME DIMENSIONED )
Pytania:
1. Kiedy zrealizujesz ostatecznie swój cel?
2. Kiedy zaczniesz?
3. Jak często masz wykonywać pracę na rzecz jego realizacji?
4. Kiedy masz przestać go realizować?
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Siedem zasad pracy z celami

1. Mów, czego chcesz, nie, czego chcesz uniknąć
a. Czego chcę zamiast?
b. Co mi to da?
2. Stawiaj sobie cele stymulujące i realne
a. Czy ten cel jest osiągalny?
b. Czy ten cel jest stymulujący?

3. Wpływaj na rezultat bezpośrednio
a. Czy ten cel jest pod moja kontrolą?
b. Co będę robił, aby go osiągnąć?

4. Zmierz swój postęp
a. Jak będę mierzył mój postęp?
b. Jaki poziom zmian chcę uzyskać?

1. Sprawdź swoje zasoby
c. Jakie mam zasoby?
d. Jak mogę dostać więcej pomocy?

5. Oblicz koszt
a. Jakie są pozytywne cechy stanu obecnego?
b. Jaki będzie koszt osiągnięcia celu i czy chcę go zapłacić?

2. Sporządź plan działania
a. Jakie są mniejsze specyficzne cele, które umożliwią mi realizację głównego
celu?
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Analiza wartości Hauka
• Cel: identyfikacja świata wartości

• Narzędzie można stosować w formie pisemnej (dając do wypełnienia klientowi) lub wspólne
omówienie (rozmowa)

• Klientowi przedstawiona jest lista osobistych wartości – KROK PIERWSZY po pierwsze
klient musi się ustosunkować do poziomu ważności poszczególnych wartości od 0 – całkowicie nieważne do 10 – bardzo ważne (zobacz tabelę 1);
• KROK DRUGI – klient zaznacza jak bardzo zadowolony jest obecnie z realizowaniem swoich
wartości od 0 – całkowicie niezadowolony do 10 – bardzo zadowolony zobacz tabelę 1);
• KROK TRZECI– klient odpowiada na serię pytań, która pokazuje, jaką role odgrywają poszczególne wartości w życiu klienta ;

Pytania do kroku trzeciego
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Postępuję raczej kierując się swoimi pragnieniami, potrzebami niż wartościami
Jestem świadomy swoich wartości, ale nie postępuje według nich
Staje się świadomy swoich wartości dopiero wtedy jak nie mogę ich urzeczywistnić
Chociaż staram się postępować zgodnie z moimi wartościami, często mi to nie wychodzi.
Z niektórymi sytuacjami radziłbym sobie o wiele lepiej jakbym nie kierował się swoimi
wartościami
Jestem świadomy swoich wartości i staram się postępować według nich
Jeżeli uda mi się zrealizować jedną z moich centralnych wartości, odczuwam radość i
dumę
Moje wartości pomagają mi odnaleźć sens
Często muszę bardzo walczyć o urzeczywistnienie moich podstawowych wartości
Jeżeli nie udaje mi się zrealizować swoich wartości centralnych, odczuwam smutek i obwiniam samego siebie
Mam trudności w cieszeniu się z realizacji moich centralnych wartości
Kiedy nie realizuję moich podstawowych wartości, przeżywam poważny kryzys.
Bez realizacji moich centralnych wartości mam poczucie porażki życiowej.
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MOJE OSOBISTE WARTOŚCI

KROK PIERWSZY (0-10)

DOBRE RELACJE Z INNYMI LUDŹMI
WEWNĘTRZNA HARMONIA
SPOŁECZNY WPŁYW
ZABAWA/PRZYJEMNOŚĆ
WOLNOŚĆ MYŚLENIA
WOLNOŚĆ POSTĘPOWANIA
DUCHOWOŚĆ
PRZYNALEŻNOŚĆ
ZDROWIE
PRZYGODA
POCZUCIE SENSU ŻYCIA
POGODA DUCHA
DOBROBYT
INTERESUJĄCY ZAWÓD
SZACUNEK DO SAMEGO SIEBIE
SZACUNEK DLA INNYCH
KREATYWNOŚĆ
TRADYCJE
MIŁOŚĆ
SAMODYSCYPLINA
WYSOKI MATERIALNY STANDARD ŻYCIA
WYSOKI STATUS SPOŁECZNY
SPÓJNOŚĆ Z NATURĄ
MĄDROŚĆ
WŁADZA
PRZYJAŹŃ
SPOŁECZNA SPRAWIEDLIWOŚĆ
NIEZALEŻNOŚĆ/Autonomia
TOLERANCJA
SKROMNOŚĆ
POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO
POKORA
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ŚMIAŁOŚĆ
AMBICJA
POCZUCIE WPŁYWU NA INNYCH
OSOBISTY ROZWÓJ
OSOBISTE KOMPETENCJE
UCZCIWOŚĆ
PRAWOŚĆ
RODZINA
WYKSZTAŁCENIE
SUKCES ZAWODOWY
CIEKAWOŚĆ
INNE
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Siatka celów

CO CHCESZ?

CZEGO NIE CHCESZ?
SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Co chcesz wyeliminować?

MOTYWATORY
Co chcesz osiągnąć?

OBAWY, PRZEKONANIA
Czego chcesz uniknąć?

CZEGO NIE MASZ?

CO MASZ?

ZASOBY
Co chcesz utrzymać ?

49

„Model coachingu dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego”

Metafora dla analizowanych zagadnień

(w metaforze musi być wyrażony ruch poprzez użycie czasownika)
Wybierz jeden wskazany przez klienta obszar
Moje podejmowanie decyzji zawodowej jest jak … . Również narysuj symbol
Ja jestem jak … .
Również narysuj symbol
Moja przyszła praca a mój rozwój jest jak …
Moja praca a mój czas wolny jest jak …
Moje przygotowanie do zawodu, przyszłej pracy jest jak ….
1.
2.
3.
4.

Czym ona jest? / Kim jestem?
Czym ona nie jest? / Kim nie jestem?
Co w niej lubię? / Co w sobie lubię?
Czego w niej nie lubię? / Czego w sobie nie lubię?

Emocje / myśli z tym związane
(lista podana przez klienta)

Niezbędne kompetencje
(lista podana przez klienta przy wsparciu coacha w oparciu o trzy obszary kompetencji)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Co chcę zmienić?
Jakie to miałoby być?
Po czy poznam, że takie jest?
Co dzięki temu wartościowego dla siebie osiągnę?
Jak to wpłynie na pozostałe obszary (koło życia)?
Co zyskam?
Co stracę?
Czego chcę uniknąć?
Co chcę zachować?
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CENTRA ŻYCIA
Koncentracja

Podejście

Partner

Twoje poczucie bezpieczeństwa zależy od tego, w jaki sposób twój partner cię traktuje.
Jesteś bardzo wyczulony na jego nastroje i uczucia.
Jesteś głęboko zawiedziony, gdy partner nie zgadza się z tobą lub nie spełnia twoich oczekiwań.
Kryteria podejmowania decyzji jest ograniczone do tego, co wydaje ci się najlepsze dla twojego związku lub partnera, jego preferencji lub opinii.

Rodzina

Podstawą twojego bezpieczeństwa jest akceptacja rodziny i spełnianie jej oczekiwań. Twoje
poczucie bezpieczeństwa zmienia się w zależności od poczucia bezpieczeństwa rodziny. Twoje poczucie wartości oparte jest na reputacji rodziny.
Kryterium podejmowania decyzji stanowi dla ciebie dobro rodziny lub to, czego chcą jej
członkowie

Pieniądze

Twoje poczucie wartości zależy od twoich dochodów. Jesteś bardzo wyczulony na wszystko,
co może zagrozić twojej pozycji materialnej.
Kryterium podejmowania decyzji wyznacza ci zysk.

Praca

Skłaniasz się do określania siebie przez swoją rolę zawodową. Czujesz się naprawdę dobrze,
gdy pracujesz.
Swoje decyzje uzależniasz od potrzeby i oczekiwań twojego miejsca pracy

Posiadanie

Twoje bezpieczeństwo opiera się na twojej reputacji, statusie społecznym lub konkretnych
przedmiotach jakie posiadasz. Masz skłonność do porównywania tego, co posiadasz z tym, co
posiadają inni.
Swoje decyzje uzależniasz od tego, co najlepiej chroni, powiększa lub eksponuje to, co posiadasz.

Przyjemność

Czujesz się bezpieczny tylko wtedy, gdy przeżywasz ekscytująca przyjemność. Twoje bezpieczeństwo jest krótkotrwałe i uzależnione od środowiska. Podejmujesz decyzje pod kątem
tego, co dostarczy ci najwięcej przyjemności.

Przyjaciel

Twoje bezpieczeństwo jest funkcją zwierciadła społecznego.
Jesteś bardzo uzależniony od opinii, jaką mają na twój temat.
Kryterium podejmowania decyzji – Co oni pomyślą?
Często czujesz się zażenowany lub skrępowany

Wróg

Twoje bezpieczeństwo jest chwiejne, uzależnione od ruchów wroga.
Szukasz samousprawiedliwienia i dowartościowania u osób myślących podobnie.
Działasz na przekór działaniom twojego wroga.
Podejmujesz decyzje pod kątem tego, co może mu pokrzyżować plany

Na sobie

Twoje poczucie bezpieczeństwa się zmienia i przesuwa
Twoje kryteria oceny są następujące: Dobrze się w tym czuć. Co chcę. Czego potrzebuję. Co
mogę z tego mieć.
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Centra Życia

Po określeniu ocen na skali 1-10, klient zaznacza poziomy ważności, koncentrowania się na
poszczególnych obszarach

Centra życia

Partner

Na sobie

Rodzina

Wróg

Pieniądze

Przyjaciel

Praca
Przyjemności

Posiadanie

52

„Model coachingu dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego”

Analiza pola sił Kurta Levina

Aby przyspieszyć osiągnięcie celu należy wyeliminować, lub ograniczyć wpływ sił osłabiających
oraz wzmocnić wpływ sił wspierających. Pomaga w tym zamiana sił osłabiających na
wspierające
Siły osłabiające:

Siły wspierające:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Sposoby ograniczenia wpływu
sił osłabiających:

Nowe siły wspierające:

Eliminacja osłabiających sił:

6.

(osłabiające zamienione na wspierające)

•

Czy możesz działać bez tej siły?

7.

•

Co może osłabić działanie tej siły?

8.

Zamiana na wspierające:
•

Co dobrego jest w tej sile?

•

Co dobrego chcesz w miejsce tej siły?

9.
10.

Wykonanie analizy pola sił polega zatem na :
1. Wypisaniu sił wspierających. Wszystkiego tego, co może pomóc w osiągnięciu celu –
osób, rzeczy, umiejętności, instytucji itp.
2. Wypisaniu sił osłabiających. Tego, co nam przeszkadza, utrudnia osiągnięcie celu. Tego,
czego się obawiamy.
3. Wyeliminowanie sił osłabiających lub ich zamiana na wspierające.
Żeby wyeliminować jakieś ograniczenie, można zadać pytania:
1. Czy możesz działać bez tej siły? Co wtedy zrobisz?
2. Co może osłabić działanie tej siły? Co jeszcze?

Żeby zamienić siłę osłabiającą na wspierającą, można zadać pytania:
1. Co dobrego jest w tej sile? Jakie korzyści ona daje?
2. Co dobrego chcesz w miejsce tej siły?
3. Co trzeba w niej zmienić, żeby przynosiła korzyści?
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Meta- mirror

Doświadczenie służy do rozwiązania sytuacji konfliktowej z przeszłości lub mogącej wystąpić w przyszłości.
Osoba doświadczająca umieszcza w swojej wyobraźni osobę, z którą jest w konflikcie w odpowiedniej odległości.

II
Poz.

Ja

Inna
osoba

II
Poz.

Pozycja
meta

W przypadku braku zasobów osoba zajmuje II poz. by „spojrzeć z zewnątrz”.
1. zajmuje pozycję „Ja” i zwraca uwagę na to, jakie byłyby jej przeżycia w czasie spotkania z
tą osobą.

2. zajmuje pozycję „Inna osoba” i wyobrażając sobie, że jest tą drugą osobą, wyobraża sobie
przyczynę, która powoduje, że ta osoba zachowuje się właśnie w taki sposób.
3. zajmuje pozycję Meta, z której, jako neutralny obserwator ma możliwość obserwowania
zdarzenia i przesyłania obu stronom odpowiednich możliwości.
4. przechodzi przez poszczególne pozycje kilkakrotnie, aż do rozwiązania konfliktu
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Poziomy logiczne (neurologiczne) Dilts’a

Każdy proces uczenia się ma na celu osiągnięcie pożądanych zmian. Zmian nie wprowadza się fragmentarycznie, lecz całościowo, jako że zmiana jednego elementu w określonej całości pociąga za sobą zmianę
wszystkich pozostałych elementów tej całości. Uczenie się i zmiana wygenerowana na skutek procesu
uczenia się może zaistnieć na różnych poziomach neurologicznych, co w bardzo przejrzysty sposób zademonstrował Robert Dilts. Stworzył on bardzo prosty, jednakże niezwykle prawdziwy model pomocny
przy zrozumieniu procesu zmian, Model Poziomów Neurologicznych. Pokazuje on w jasny, przystępny
sposób, że jeśli na jakimś poziomie dokonasz zmiany jednego z elementów, to ta zmiana wywołuje efekt
na poziomie niższym (chunking down) lub wyższym (chunking up). Model ten pozwala zaobserwować
relację pomiędzy różnymi elementami, uświadomić, jakie znaczenie ma zachowanie równowagi na
wszystkich poziomach. Problemy powstają z zachwiania równowagi.
Korzystając z Modelu Poziomów Neurologicznych możemy dokładnie określać źródła problemów i je skuteczniej eliminować.
Środowisko (Otoczenie) Gdzie? Z kim?
Środowisko to miejsce, w którym działamy jako pojedyncze jednostki czy też całe organizacje.
Pod pojęciem miejsce będziemy rozumieć kraj, region, miasto, … dzielnicę lub ulicę, firmę, w której pracuję.
Jest to również określenie materialnych aspektów, np.: budynek, w którym mieszkam, biurko, archiwum,
komputer.
Są to również ludzie, z którymi mam mniej lub bardziej bezpośrednie relacje – np.: mieszkańcy mojego miasta, sąsiedzi, rodzina, itp.
Przykłady wypowiedzi z poziomu środowiska:
„Osiągnąłem sukces, ponieważ znalazłem się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie.”
„Wychowywałem się w patologicznej rodzinie.”
Zachowanie Co robię?
Każde nasze działanie, definiowane też jako zachowanie jest reakcją na otoczenie, którego jesteśmy częścią, na nasz wewnętrzny stan emocjonalny czy fizjologiczny. Nasze zachowanie często nie odzwierciedla
naszych możliwości i umiejętności.
Być może przypominasz sobie taką sytuację, gdy miałeś jakieś publiczne wystąpienie czy ważną prezentację i doskonale znałeś przedstawiany temat, a jednak na zadane ci pytania nie byłeś w stanie klarownie i
rzeczowo odpowiedzieć? Być może zabrakło ci wówczas wiary w siebie lub nie mogłeś zebrać myśli, gdyż
byłeś zbyt zdenerwowany? Czy twoje zachowanie było adekwatne do wiedzy czy też możliwości, jakie
wtedy mogłeś zaprezentować? Z pewnością nie i zdając sobie z tego sprawę mogłeś być na siebie zły za
swoje zachowanie.
Przykłady wypowiedzi z poziomu zachowań:
„Osiągnąłem sukces, ponieważ podpisałem dzisiaj pięć kontraktów z klientami.”
„Będę uczyć się języka angielskiego.”

Stany Jak?
Określamy je różnymi słowami- są to nastroje, emocje, nastawienia i nasze samopoczucie w danym momencie. Stany możemy podzielić na „zasobne” i „bezzasobne”, – czyli ułatwiające lub utrudniające osiąganie naszych celów, zadań. Zadania, które wydają nam się łatwe w jednym stanie w innym są trudne lub
wręcz niemożliwe.
Przykłady wypowiedzi z poziomu stanów:
„Osiągnąłem sukces, ponieważ byłem pełen energii.”
„Czuję się zbyt zmęczony, aby się teraz tym zająć.”

Strategie
Każde nasze działanie opiera się na wyuczonych strategiach. Mamy strategie podejmowania decyzji, czytania, pisania, rozwiązywania konfliktów itp. Często mówi się o strategii na życie czy też strategii na sukces. Strategie to nasze wewnętrzne modele postępowania, które często stosujemy zupełnie nieświadomie.
55

„Model coachingu dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego”

Wielokrotnie zastanawiamy się, jakimi strategiami posługiwały się wybitne jednostki, dochodząc do swoich niezaprzeczalnie wspaniałych wyników.
Umiejętności Jak?
Zbiór strategii tworzy umiejętności. Np. umiejętność jazdy samochodem wymaga szeregu strategii takich
jak prowadzenie pojazdu, obserwacja drogi, czytanie znaków drogowych, koncentracji uwagi itd.
Przykłady wypowiedzi z poziomu umiejętności:
„Osiągnąłem sukces, ponieważ potrafię trafnie diagnozować potrzeby klienta.”
„Umiem pisać wszystkimi palcami na klawiaturze komputera.”
Przekonania Dlaczego?
Tutaj zlokalizowane są nasze zdania, opinie i wierzenia o świecie i o nas samych. Jeżeli masz przekonanie,
że coś ci się nie uda istnieje mała szansa, abyś postąpił wbrew swoim przekonaniom.
Przykłady wypowiedzi z poziomu przekonań:
„Osiągnąłem sukces, ponieważ ludziom ambitnym wszystko się udaje.”
„Dla szefa liczą się tylko wyniki, nie ważne w jaki sposób i jakim kosztem są osiągane.”
Wartości Dlaczego?
Wartości to główne motywatory ludzkiego działania.
Wartość stanowi zbiór zasad mówiących o tym, co jest dla ciebie ważne, w jakim kierunku chcesz się rozwijać, do czego dążysz, jaki jest twój nadrzędny życiowy cel.
Wartość to coś, dla czego warto działać. Każdy człowiek porusza się w kierunku realizacji swoich wartości
przewodnich i jest w stanie zrobić bardzo dużo, pokonać ogromne bariery, by żyć w zgodzie z nimi.
Przykłady wypowiedzi z poziomu wartości:
„Osiągnąłem sukces, ponieważ dla mnie liczy się uczciwość.”
„Bardzo ważne jest dla mnie, by ludzie mnie szanowali.”
Tożsamość Kto? Kim jestem?
Ten poziom określa zarówno to, kim i czym jesteś jak i to, kim i czym nie jesteś!
Nie możesz postępować wbrew swojej tożsamości. „Płytsze” poziomy tożsamości to role, które pełnisz w
życiu. Bardzo wyraźnie kontrolują one niższe poziomy logiczne. Określenia typu jestem mężczyzną, jestem
kobietą, jestem dyrektorem, jestem pracownikiem pochodzą z poziomu tożsamości.
Przykłady wypowiedzi z poziomu tożsamości:
„Osiągnąłem sukces, ponieważ jestem sprawnym menedżerem.”
„Jestem człowiekiem sukcesu.”
Misja Po co?
To poziom określający sens i kierunek istnienia. Kiedy ludzie lub organizacje odkrywają swoją misję, całe
ich życie i funkcjonowanie jest jej podporządkowane.
Całe nasze funkcjonowanie podporządkowane jest zatem właśnie temu, co jest dla nas w życiu najważniejsze, temu co stanowi najwyższą wartość.
Aby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, koniecznym jest uświadomienie sobie tego, co jest dla ciebie
najważniejsze. To właśnie uświadomiona misja nadaje sens wszystkiemu, co robisz, wpływa na twoje
decyzje, daje motywację i radość z działania oraz poczucie wewnętrznej spójności.
Przykłady wypowiedzi z poziomu misji:
„Osiągnąłem sukces, ponieważ dla mnie jest najważniejsze wnoszenie harmonii w kontaktach między ludźmi.”
„Działam w ten sposób, aby świat stawał się lepszy, bardziej przyjazny.”
Duchowość Kto jeszcze?
Są to powiązania z innymi ludźmi i z tym, co wykracza poza naszą tożsamość, jakkolwiek to nazywamy.
Literatura duchowa opisuje więź na tym poziomie jako poczucie jedności z całą ludzkością, z wszechświatem lub z Bogiem.
Przykłady wypowiedzi z poziomu duchowości:
„Z Bożą pomocą osiągnąłem sukces.”
„Wszechświat wspiera działania zmierzające w kierunku rozwoju.”
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Bilans zysków i strat
•
•
•
•

Założenia (na podstawie doświadczeń):
Człowiek tkwi niejednokrotnie w sytuacji, z której nie widzi szans wyjścia.
Elementem blokującym ewentualne zmiany są najczęściej wartości, których interpretacja
prowadzi do fałszywego wglądu w sytuację.
Bilans zysków i strat może doprowadzić do zmiany interpretacji i ułatwić podjęcie decyzji.

Sytuacja problemowa .................
Straty

Zyski

Ja

Inni
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Zasoby rodzinne
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Role - Co zrobię w najbliższym czasie?
Rola

Kiedy? Data

Działania
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Strategia Walta Disney’a

Walt Disney posługiwał się podczas planowania swoich przedsięwzięć bardzo charakterystyczną strategią, która została później nazwana jego imieniem. Disney, podczas planowania swoich
działań przechodził przez 3 etapy:
–

–
–
Marzyciel
•

Realista

•

krytyka

Kiedy Disney już nasycił się tą wizją, przechodził do kolejnego etapu.

Zastanawiał się teraz, ile z tego wszystkiego, co sobie wymarzył jest realne do zrealizowania. Czy dysponuje wystarczającymi zasobami, czasem, ludźmi. W jakiej skali to
przedsięwzięcie można uznać za realne.
–

Krytyk

realisty

Na początku uruchamiał swoją wyobraźnię, rozbudzał ją by stworzyć fantastyczne wyolbrzymione wizje swoich celów. Wyobrażał sobie np. wspaniały DisneyLand w wymarzonej lokalizacji, mnóstwo dzieciaków ich rodziców odwiedzających codziennie kolorowy świat bajkowych cudów.
–

•

marzyciela,

Kiedy Disney miał już pełny konkretny obraz swojego celu, przechodził do ostatniego etapu.

Na tym etapie starał się znaleźć potencjalne przeszkody utrudnienia stojące na drodze
do realizacji tego przedsięwzięcia. Szukał słabych punktów swojego planu miejsc, gdzie
jest pewne prawdopodobieństwo niepowodzenia.

Kiedy Disney miał już pełną wizję swojego planu mógł przejść do jego realizacji, lub też powrócić
do pierwszego etapu znów marzyć
•

•

Po przejściu kolejno 3 etapów, wróć ze zmodyfikowanym celem (bądź planem) do pozycji marzyciela. Zastanów się: Jak można ten cel zrealizować? Jakie śmiałe marzenia wyeliminują wady wskazane przez Krytyka? Potem przejdź do pozycji Realisty.

•

Pamiętaj jednak – nie kończ swojej wędrówki na krytyku !!!

•
•

Jeśli będziesz miał gotowy pomysł to możesz go od razu zastosować, lub przejść jeszcze
raz przez strategię Disney’a. Możesz ją przechodzić tyle razy ile uznasz za stosowne.
Inaczej zapętlisz się i nie wyruszysz w swoją drogę.

ZACZYNAMY!
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1 - wyznaczenie miejsc
• Znajdź sobie wolny kawałek podłogi wyznacz w nim trzy różne miejsca, pierwsze z nich będzie odpowiadało za marzyciela, drugie za realistę a trzecie - za krytyka.

• Możesz je oznaczyć, np.: położyć tam coś, narysować, ważne, żeby można było zawsze stanąć
dokładnie w tym samym miejscu.
2 - zapamiętaj

•
Stań w pierwszym miejscu - odpowiadającym za marzyciela i pomyśl o jakiejś sytuacji,
w której Twoja wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach. Przywołaj te wyobrażenia,
nierealne czasem marzenia i myśli. Kiedy stan będzie najbardziej intensywny możesz go dodatkowo zakotwiczyć kinestetycznie.

•
Stań w drugim miejscu. Zrób to samo z miejscem odpowiadającym za realistę. Przypomnij sobie sytuację, w której można było o Tobie powiedzieć, że zdecydowanie twardo stoisz
na ziemi. Pomyśl, wzmocnij, zakotwicz.

•
Stań w trzecim miejscu. Zrób to samo z pozycją krytyka. Przywołaj sytuacje, w której
zdarzyło Ci się udzielić komuś jakiejś konstruktywnej krytyki. Ale nie takiej, że tobie się nic
nie uda, tylko rzeczywiście konstruktywnej, wskazującej potencjalne zagrożenia i słabe
strony. Podobnie jak poprzednio zakotwicz ten stan (zmieniając miejsce, w którym stoisz też
dodatkowo się kotwiczysz).

3 – Twoje Wielkie Przedsięwzięcie

• Pomyśl więc o swoim Wielkim Planie, jakimś celu, który chcesz zrealizować. Przejdź następnie do pozycji Marzyciela

Marzyciel

• W miejscu marzyciela: rozgość się wygodnie. Zacznij marzyć. Zapisuj (rysuj) marzenia na
papierze.
• Odpowiedz sobie na pytania: O czym marzę? Co chciałbym osiągnąć?...
–

Realista

Kiedy nasycisz się tą wizją, przejdź do kolejnego etapu.

• Zmień miejsce. W miejscu realisty zastanów się co z tego o czym marzysz ma szansę na realizację z punktu w jakim znajdujesz się dzisiaj. Patrząc na opis marzenia myśl jak realista. Rób
konkretne notatki, zapisuj myśli realisty.
• Zadaj sobie pytania: Czego potrzeba do realizacji tego projektu?..

– Kiedy będziesz mieć już pełny konkretny obraz swojego celu, przejdź do ostatniego etapu.

Krytyk
•
•
•

Zmień miejsce. Stań w miejscu krytyka. Zacznij krytykować notatki Realisty, szukaj przeszkód jakie mogą się pojawić, konstruktywnie oceń co może się nie udać.
Pamiętaj jednak nigdy nie krytykuj Marzyciela!

Zadaj sobie pytania: Co się tu może nie udać? Czego brakuje?...
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Trzy pozycje

Procedura (proces) trzy pozycje służy do dowartościowania, przekazania zasobów, spojrzenia
na siebie z dystansu.

Uwaga: prowadzący nie powinien używać „magicznego” wyrażenia WYOBRAŹ SOBIE – użycie
tego wyrażenia znacznie utrudnia procesy myślowo – skojarzeniowe

Pozycja 1
asocjacja

Pozycja 2
Pierwsza dysocjacja

Uwaga: odległość pomiędzy wyznaczonymi pozycjami
powinna wynosić ok. 2,5 do 3 m (by móc nabrać dystansu do siebie).

Pozycja 3
Druga dysocjacja
Pozycja 1
Osoba doświadczająca jest „sobą” – prowadzący mówi: Jesteś (imię) masz to ciało, masz takie
myśli i na pewno marzenia. Zostaw tutaj (imię) a my przejdziemy na pozycję drugą.

Pozycja 2
Prowadzący mówi: tam stoi (imię) (i wskazuje na poz. 1.), popatrz jak on stoi, jak myśli, jakie ma
marzenia. Może chcesz mu coś dać, to czego potrzebuje? (Jeżeli chce dodać np. odwagi pyta o
submodalności – jaki kolor ma odwaga, jest twarda czy raczej miękka, ciężka czy lekka). Może
chcesz mu coś zabrać?
Pozycja 3
Prowadzący mówi: tam stoi (imię) (i wskazuje na poz. 1.), popatrz jak on stoi, jak myśli, jakie ma
marzenia. Może chcesz mu coś dać, to czego potrzebuje? (Jeżeli chce dodać np. odwagi pyta o
submodalności – jaki kolor ma odwaga, jest twarda czy raczej miękka, ciężka czy lekka). Może
chcesz mu coś zabrać?
Poczuj jak się tutaj czujesz, chcesz może zabrać te emocje ze sobą?
Konieczny jest powrót na pozycję pierwszą.

Do wyboru, bezpośrednio lub przez pozycję drugą.
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Skalowanie
Cel: ustalenie celów, identyfikacja zasobów;

Werbalne i/lub graficzne ustalenie procesu realizacji celów; skala od 0 do 10; 0 oznacza,
że całkowicie nie osiągnąłem swojego celu; 10 oznacza, że całkowicie osiągnąłem cel;
Pytania:
W którym momencie jesteś dzisiaj?
Czym różniłaby się ta sytuacja, jakbyś znajdował się na 6?
Co byłoby do tego konieczne? Itd.

Technika 5 pytań
Cel: budzenie motywacji, monitorowanie postępów pracy;

Wykonanie : Na zakończenie procesu pracy dokonuje się wspólnie z klientem przeglądu
jego osiągnięć za pomocą 5 pytań nakierowujących
1. teraz jestem…,
2. teraz mogę…,
3. już nie potrzebuję….,
4. już się nie boję….,
5. moje życie jest teraz….,
6. w przyszłości będę uważał na….;
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SWOT / TOWS

Zadajemy klientowi pytania eksplorujące jego umiejętności, możliwości i ewentualne
zagrożenia zanim przejdziemy do pracy nad planowaniem.

Poz.

SILNE STRONY /strenghts

MOŻLIWOŚCI /opportunities

Zew.

Wew.

ZAGROŻENIA / threats

SŁABE STRONY / weaknesses

Neg.

Można to robić na sesji lub zadać jako pracę domową
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Priorytety – Tablice Eisenhowera – do zarządzania czasem

Niepilne

Pilne
I.

II.

kryzysy

zapobieganie

Nieważne

sprawy naglące

codzienna aktywność

III.

IV.

niektóre telefony

codzienność

niektóre spotkania

pożeracze czasu

korespondencje, raporty

Niepilne

Pilne
I.

II.

20-25%

65-80%

Nieważne

25-30%

15%

III.

IV.

15%

MNIEJ NIŻ 1%

50-60%

2-3%

Co jest co?

Jak powinno być?

Prosimy aby klient to nazwał i
sprawdził, w której części
„siedzi” najczęściej.

Czyli ile czasu na co powinno
się poświęcać?
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