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1. Izhodišče
Učinkovito delo s “težavnimi” mladimi ljudmi je odvisno od različni predpostavk, kot
na primer specifičnega znanja, socialnih kompetenc in veščin.
Kadrovniki, mentorji in drugi zaposleni v MSP, ki delajo z mladimi ljudmi, bi lahko
bolje izkoristili svoj potencial za delo z mladino. Za izboljšanje teh kompetenc pa je
potrebno razmisliti o načinu vedenja in interakciji z mladimi ljudmi.
S pomočjo coachinga bodo odgovorni za proces vključevanja mladih zaposlenih na
delovno mesto v MSP dobili strokovno podporo.
Uspehe procesa coachinga zaznajo stranke in predvsem podjetja, v katerih se
izboljšajo njihove veščine vodenja in kadrovanja.
Pričujoče smernice coachinga so namenjene partnerjem YES-a, katerim naj služijo
kot skupna osnova za delo YES coachev. Nudijo informacije o coaching pristopu na
splošno in opisujejo proces coachinga tekom izvajanja YES pilotskih srečanj v
partnerskih državah.
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2. Teoretično ozadje in temeljni pogoji sistemskega
coachinga
Socialni konstruktivizem pojmuje vsakega učenca kot edinstveni individuum z
edinstvenimi potrebami in izkušnjami. Učenca prepoznava kot kompleksnega in
multidimenzionalnega. Ne samo, da socialni konstruktivizem priznava unikatnost in
kompleksnost učenca, temveč vse to tudi spodbuja, uporablja in nagrajuje kot
sestavni del učnega procesa. (Wersch, 1997).
Skladno s tem pogledom pojmujemo coaching kot aktiven učni proces, kjer
posamezniki namesto da bi znanje usvajali neodvisno enoto, podano znanje
vrednotijo, prilagajajo in vključujejo v svojo lastno, individualno strukturo znanja. Tak
pristop spodbuja oblikovanje novega pogleda na resnico in posameznikom omogoča
širitev njihovih vedenjskih vzorcev. Stranke coachinga so tako v središču učnega
procesa, ko odkrivajo nove načine iskanja rešitev. Tekom tega procesa bogatijo
svoje kognitivne in socialne veščine, ter krepijo samoučinkovitost (zastavljanje ciljev
in razvijanje osebnih interesov).
Učni proces je osredinjen na stranke, vloga coachev pa je, da stranko podpirajo. S
pomočjo sistemskega postavljanja vprašanj in usmerjene podpore svojim strankam
pomagajo najti njihov lasten osebni odnos, tako da stranke lahko pridejo do svojih
lastnih zaključkov. To omogoča uporaba sistemskega coachinga.
Če povzamemo: sistemski coaching je osredinjen na stranko, usmerjen k rešitvam in
naravnan k uspehu. Nadaljnje lastnosti sistemskega coachinga so še usmerjenost k
rezultatom, prepoznavanje vizije, akcijski načrti, iskanje navdiha in posredovanje
povratnega sporočila. Sistemski coaching zagotavlja poznavanje procesov in ne nudi
vsebinskega strokovnega znanja.
Koristi coachinga so za stranko na dveh pomembnih področjih:
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• stranke odkrijejo rešitev za določen problem in
• hkrati najdejo način, kako iskati rešitve
Tako postanejo sposobni prepoznati, najti, pridobiti in prilagoditi vire, ki jih
potrebujejo.
Pomembno je, da procesi coachinga temeljijo na obvezujočih pravilih. Navadno se
coach s stranko pogovori in sklene dogovor o individualnih pogojih coachinga. V
nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih in koristnih pravil sistemsko naravnanega
coaching procesa:
• Enakost. Za razliko od coachinga, osnovanega na NLP-ju, v procesu
sistemskega coachinga nimata vodilne vloge niti coach niti stranka.
• Naj dela stranka. Stranka je strokovnjak za odkrivanje rešitev za lastne
probleme. Naloga coacha pa je usmerjanje stranke k lastnim virom s pomočjo
postavljanja pravih vprašanj in povzemanjem misli, ki jih izrazi stranka.
• Stranka ima prav. Prepiranje s stranko o tem, kar ona meni, nima nobenega
smisla. Dopustiti mnenje stranke pomeni sprejeti, da ima stranka svojo resnico.
• Proces coachinga ni kramljanje. Coacheva naloga je voditi stranko k
ciljnemu in k rešitvam usmerjenemu razmišljanju.
• Stranko jemljemo resno. Sistemsko-konstruktivistični pristop temelji na
upoštevanju stranke in sprejemanju njenih problemov.
• Zaupnost. Zaupnost je pomembna zaveza coachev. V tem primeru govorimo
o spoštovanju zaupnosti do stranke v odnosu do nadrejenih, ki so naročniki
coachinga.
Da bi dosegli dobre rezultate coachinga, je pomembno, da sistemski coachi
upoštevajo naslednja temeljna izhodišča:
1. Sistemski coachi upoštevajo stranko in njeno situacijo.
a. Sprejemajo strankine težave pri reševanju problema.
b. Zavedajo se učinkov in posledic problema.
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c. Cenijo pretekle poskuse stranke, da bi rešila problem.
d. Z odobravanjem sprejemajo dejstvo, da je stranka pripravljena
sodelovati v procesu coachinga.
2. Sistemski coachi so strokovnjaki za aktivno poslušanje.
Aktivno poslušanje je metoda, ki pomaga sistemskim coachem opaziti
rešitev ali namige za rešitev, ki jih ponudi stranka.
3. Sistemski coachi ne podajajo predlogov in svoje mnenje zadržijo zase.
Dobronamerni nasveti pogosto povzročajo medosebne konflikte. Po eni
strani stranka nasveta ne bi rada zavrnila, po drugi pa predlagana rešitev
ni nujno najbolj primerna. Sistemski coachi torej ne podajajo svojega
mnenja in svojih uslug in prepoznavajo vsakokratno rešitev, ki jo ponudi
stranka in ji najbolj ustreza.
4. Sistemski coachi postavljajo ustvarjalna vprašanja.
Odprta vprašanja dovoljujejo drugačne načine razmišljanja. To stranki
omogoča razvoj novih načinov iskanja rešitev. Poseben način spraševanja
omogoča, da odgovornost za odgovore prevzame stranka. Tako se lahko
coachi osredotočijo na usmerjanje procesa. Coachi naj se izogibajo
iskanju rešitev, saj s tem lahko izgubijo distanco, ki je nujno potrebna za
potek procesa.
5. Sistemski coachi raziskujejo kompleksne kontekste.
Stranke problematične situacije pogosto predstavijo dokaj kaotično in
nejasno. Coach podpira stranko pri prepoznavanju glavnih elementov
problema in njegove strukture. Koristno je izpostaviti pomembna dejstva,
ki jih je potrebno upoštevati pri kasnejši rešitvi problema.
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3. Osnovni okviri YES coachinga
S pomočjo coachinga bomo podpirali udeležence pilotske skupine pri prenosu znanja,
ki so ga pridobili tekom YES treningov, v svoje delovno okolje, in jih tako
opolnomočili v interakciji s “težavnimi” mladimi v praksi.
Izraz coaching – v kontekstu YES-a – zajema naslednje vidike:
• razmišljanje o lastnem vedenju
• iskanje rešitev za specifične probleme
• "krepitev lastnih vrlin" in
• prepoznavanje svojih šibkosti.
Namen coachinga je opolnomočiti zaposlene v MSP, ki delajo z mladimi ljudmi, da
bodo imeli boljši pregled nad svojo situacijo in da bodo razmišljali in uresničevali
različne načine izboljševanja.
Za razliko od zunanjega svetovanja, ponudba YES coachinga ne vključuje zbirke
informacij o primernem ravnanju. Namesto tega YES coachi spodbujajo uporabo
ustreznih storitev.
Poleg coachinga bodo YES coachi priskočili na pomoč kot mediatorji v posameznih
situacijah, kjer se taki konkretni podpori ne da izogniti, npr. coach lahko ponudi svojo
podporo v konfliktni situaciji med mentorjem/inštruktorjem in mladim zaposlenim, ki je
tik pred izbruhom. Kljub temu pa je v takih primerih primerno poklicati strokovnjaka, ki
posreduje v resnih konfliktnih situacijah.

3.1. Ciljna skupina
YES coaching je namenjen zaposlenim v MSP, ki zaposljujejo in vključujejo v delo
“težavne” mlade zaposlene in vajence, še posebno
• kadrovnikom, ki izbirajo kandidate in jih vpeljujejo v podjetje
• mentorjem, notranjim trenerjem, inštruktorjem in ostalim zaposlenim z daljšim
stažem, ki spremljajo mlade zaposlene pri delu.
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“Težavni” mladi ljudje so tisti, ki se s težavo vključujejo na trg dela, ker
• imajo nizko stopnjo izobrazbe in so brez poklicne kvalifikacije
• so zgodaj izpadli iz šolskega sistema
• niso zaključili poklicnega usposabljanja
• so socialno-ekonomsko ovirani (npr. nimajo profesionalne mreže ali nimajo
dovolj delovnih izkušenj)
ali pa so zaradi drugih razlogov zaznani kot potencialno „težavni“ s strani
potencialnega delodajalca v MSP. Niso sicer neposredna ciljna skupina, vendar so
tisti, ki imajo na koncu koristi od ponudbo coachinga.
YES coachi naj se izogibajo neposrednemu stiku z mladimi. YES podpora je namreč
namenjena odgovornim osebam v podjetjih za uvajanje mladih zaposlenih, da bi
lahko bolj ustrezno ravnali z njimi.

MSP

Poklicno usposabljanje

Kadrovniki
Mentorji

Zaposlitev

,

Usposabljanje

Coaching

Mladi
zaposleni

Virtualni
portal

3.2. Cilji
Najverjetneje je, da bo le nekaj strank imelo predhodne izkušnje s coachingom, zato
predvidevamo, da bodo morali na začetku YES coachi strankam predlagati vsebine
coachinga.
Možne teme bi lahko bile:
8

 doživljanje vloge mentorja, usposabljanja znotraj podjetja, vloga inštruktorja,
 vodenje - razmišljanje o lastnem stilu vodenja,
 način delegiranja delovnih nalog,
 vedenje v konfliktnih situacijah
 doživljanje in sprejemanje sebe kot inštruktorja, mentorja...
 pričakovanja/zahteve do mladih ljudi

3.3. Coaching ponudba in organizacijski vidiki YES pilotskih srečanj
YES coaching ponudba bo testirana v času od julija 2008 do marca 2009 pod
okriljem organizacij Berater (AT), Mission Locale de l’Agen (FR), Glotta Nova (SI),
BSW (DE), Transfer Slovensko (SK), Stichting Reflexion (NL) in Meter Silesia (CZ), z
vsako izmed katerih bo sodelovalo najmanj 8 MSP.
Na splošno je ponudba coachinga kar zadeva terminov in števila srečanj oblikovana
zelo prožno. Da bomo upoštevali razpoložljive vire (30 delovnih dni na
posameznega partnerja), kot

okvir predlagamo največ 10 srečanj na MSP,

pri

čemer coaching srečanje traja od 30 do 60 minut. Obvezno je, da vsaj začetno in
zaključno srečanje poteka v živo, vsa ostala srečanja pa lahko potekajo tako, kot to
ustreza tako coachem kot tudi strankam, torej bodisi v živo ali po telefonu. Poleg tega
priporočamo uporabo spletne komunikacije, če je to potrebno. Za vodenje
dokumentacije za posamezno srečanje predlagamo, da uporabljate obrazec priložen
v prilogi 2.
Coaching proces sledi strukturirani obliki, kot je opisano v grafikonu spodaj.
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Izbirni razgovor

Zaposlovanje
Ugotavljanje potreb

Profil kandidatov

Pričakovanja
podjetja

Strategija
zaposlovanja

Namen in cilji
spremljajočega
coaching programa:

Zahteve delovnega
mesta

vloge, naloge, etika,
postopki, ovire in
omejitve

Priprava in/ali
razgovori

Prvi mesec
zaposlitve

Spremljanje in
evalvacija
procesa
uvajanja
Zaključno
srečanje

Izbira uspešnih
kandidatov

Posebne
situacije

Mediacija v
konfliktnih
primerih in
težavnih
situacijah
Motiviranje
mladega
zaposlenega
in/ali
delodajalca

Grafikon zgoraj prikazuje, kako se lahko storitev YES coachinga vključuje v procese
podjetja. Grafikon kaže podporo podjetju med procesom zaposlovanja in uvajanja
mladega zaposlenega ali vajenca v delo.
1. Izbirni razgovor z odgovorno osebo za uvajanje mladih zaposlenih v MSP
 smernice za razgovor (glej prilogo 1) glede na udeležbo
 razjasnitev pričakovanj, vlog in nalog
 analiza potreb in naloga coachinga
 načrtovanje coaching srečanj
2. Zaposlovanje mladih zaposlenih/vajencev
 pričakovanja o kandidatih, kriteriji izbire ( MORATI – zahteve in NAJ BI –
zahteve )
 strategija kadrovanja
 evalvacija razgovorov
3. Zaposlitev v prvem mesecu
 zaposlitev v podjetju
 ustvarjanje zaupanja
 opredelitev temeljev za nadaljnje sodelovanje
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4. Posebne situacije
 razmišljanje o "kritičnih” situacijah
 iskanje rešitev v težavnih situacijah
 možnosti za alternativna ravnanja
 mediacija
Na medosebni ravni med coachem in stranko lahko coaching proces poteka po
naslednjih korakih:
1. Spoznavanje − vzpostavljanje stika, ogrevanje...Ta korak je pomemben, da lahko
stranka preveri, ali je odprta za nekaj novega oziroma ali si želi lotiti nečesa novega.
Coach ima priložnost, da opredeli okvire coachinga in postavi temelje za nadaljnja
srečanja.
2. Usmeritev − glede na vsebine coachinga, doseganje dogovora in krepitev
medosebnega odnosa med coachem in stranko. Ob podpori coacha se lahko stranka
osredotoči na dejanski problem, ki ga želi razrešiti.
3. Analize − podrobnosti o zahtevah stranke, ugotavljanje namena. S pomočjo
različnih metod je stranka sposobna analizirati problem.
4. Sprememba − ključna faza coachinga, ki sledi prejšnjim fazam. V tem delu
procesa stranka razmišlja o problemu in ob podpori coacha izdela korake za
razrešitev svojega problema.
5. Pristan − dosežen rezultat in zaključek. Skupaj s stranko coach naredi pregled
coaching procesa in ponovi korake, ki jih je izdelala stranka.
Opisano shemo lahko uporabimo za celoten coaching proces ali le za eno coaching
srečanje.
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4. Izbrana coaching orodja
Poznamo številna orodja in metode coachinga. Katera izmed njih bo uporabil coach
je odvisno osebnega razvoja coacha in cilja, ki ga ima stranka.
V tem poglavju bomo predstavili pregled najpomembnejših coaching orodij.

4.1. Ustvarjanje zaupanja
Ključne točke za ustvarjanje zaupanja so naslednje:
•

Dober stik. Bodite v stanju radovednosti in poslušajte z željo izvedeti, kakšna
je globinska struktura izkušnje stranke.

•

Bodite resnični. Ni potrebno, da ste popolni; ste človeško bitje. Mogoče boste
poskušali dajati svoje odgovore, vendar verjetno ne bodo pravi. Dovolite si
verjeti, da imajo vaše stranke prave odgovore, ki jih potrebujejo zase.

•

Bodite iskreni. Povejte vso resnico tako, kot jo vidite vi. Bodite prijazni in
iskreni, ne prijazni namesto iskreni. Če resnice ne poveste, je s tem ne
odpravite. Še vedno se bo z njo stranka verjetno morala soočiti čez mesec ali
leto dni.

•

Bodite kongruentni. Več notranjih konfliktov imate, manj boste na voljo
svojim strankam. In po drugi strani, več stvari iz svoje preteklosti uspete
razrešiti, manj verjetno je, da bo to zastiralo vaše razumevanje tega, kar želijo
razrešiti vaše stranke.

•

Bodite sočutni do sebe. Sprejmite, da je dobro, če ne veste vseh odgovorov.
Kako se lahko vaše stranke sprejmejo v celoti, z vsemi pomanjkljivostmi in
napakami vred, če tega ne zmorete vi sami? Zapomnite si, da s tem, ko svojim
strankam ne dajete odgovorov na njihove lastne izzive, dajete zgled.
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•

Sprostite se. Povabite svoje stranke, naj pogledajo na stvar z vašega
zornega kota, skozi humor in se naučite smejati sebi in z drugimi.

4.2. Tehnike razprave
Coachi postavljajo pazljivo oblikovana vprašanja (namesto da dajejo odgovore), ki
pomagajo stranki, da razmišlja, se uči in razvija. Obstaja vrsto vprašanj, vendar niso
vsa primerna za coaching. Naslednji primeri nudijo pregled vprašanj, ki so uporabna
in tudi tistih, katera naj coach ne zastavlja.
Problemska vprašanja
(Osredotočenje na probleme in napake.)
•

Kakšen problem imate?

•

Kako dolgo ga že imate?

•

Kdo je kriv?

•

Kaj je narobe z vami?

•

V čem je težava?

•

Zakaj je še niste razrešili?

IZOGIBAJTE SE!

Vprašanja, usmerjena k cilju
(Misliti pozitivno in naprej.)
•

Kaj želite?

•

Ali ste že kdaj dosegli kaj podobnega?

•

Kakšne vire imate na voljo?

•

Kakšen načrt želite narediti?

•

Kaj sledi?

UPORABLJAJTE!

Vprašanja po metamodelu
(Specifična, členjenje navzdol.)
•

Kaj natančno mislite s tem?

•

Kaj natančno želite?

•

Kaj natančno vidite, slišite, občutite, ko..?

Uporabljajte, ko je
primerno!
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Miltonov model vprašanj
(Nejasna, sugestivna, členjenje navzgor.)
•

Kaj vam bo to prineslo?

•

Kaj je (pri tem) za vas pomembno?

•

Kako lahko to zlahka naredite?

•

Še kaj?

Vprašanja za pospeševanje delovanja
•

Kaj sledi?

•

Kako boste to naredili?

•

Kaj vas bo motiviralo, da začnete?

•

Kakšen načrt želite narediti?

•

Kaj lahko naredite, da izboljšate situacijo?

Vprašanja za prevzemanje odgovornosti
•

Kaj boste naredili?

•

Kdaj boste to naredlili?

•

Kako bom vedel/a, da ste to naredlili?

Uporabljajte, ko je
primerno!

Uporabljajte, ko je
primerno!

Uporabljajte, ko je
primerno!

V primeru, da stranka ne naredi, kar je nameravala narediti, je lahko zelo dober
naslednji odziv:
•

Kaj ni to zanimivo?

•

Ali želite prestaviti na naslednji termin?

•

Ali obstaja še kakšna druga pot, da to zares naredite?

Vprašanja za izražanje priznanja
•

Kaj je prispevalo k temu, da vam je to uspelo narediti?

•

Kaj vam vaš dosežek pove pove o vas?

•

Kaj zdaj, ko vam je to uspelo doseči, verjamete o sebi?

Uporabljajte, ko je
priemerno!
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4.3. Aktivno poslušanje
Z aktivnim poslušanjem izražamo spoštovanje in ustvarimo ozračje, ki stranki
omogoča, da se odpre in brez strahu spregovori o svojem problemu. Aktivno
poslušanje prispeva k temu, da se stranka zave osebne odgovornosti.
Coach deluje na treh ravneh:
1. Izražanje spoštljivega zanimanja
Glavno sporočilo "Sama ušesa so me!” okrepimo s telesno govorico in jezikovnimi
sporočili: ("da”, "hm", "razumem”...)
2. Razumevanje vsebine
Coach povzame ključne stavke povedanega s svojimi besedami. Tako preveri, do
kakšne mere je razumel stranko.


Če povzamem ...



Če prav razumem...

Če se stranka s povzetkom strinja, se lahko coaching proces nadaljuje. Če temu ni
tako, razumevanje še ni pravilno. Stranka lahko pojasni, kaj misli, kar je še posebej
koristno takrat, ko stranka predstavi problem nejasno in zmedeno.
3. Razumevanje čustev
Coach pokaže empatijo s tem, ko se postavi v položaj stranke in tako poskuša odkriti,
kako občuti situacijo.
Čeprav je stranka že razkrila svoja čustva, je mogoče, da se tega ne zaveda. V tem
primeru je to izrazila z izrazom na obrazu, gestami ali z glasom.


"… ali ta trenutek izražate občutek, da…?”
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4.4. Povratno sporočilo
Povratno sporočilo1 je način učenja; brez njega se ne bi nikoli ničesar naučili. Ko smo
se kot otroci učili hoditi, smo sprejeli vsakršno povratno sporočilo, ne da bi ob tem
mislili na neuspeh ali zadrego. Kot odrasli pa pogosto mislimo, da moramo vse znati
in biti sposobni nekaj storiti, takoj ko to prvič preizkusimo. Prav zato je pri podajanju
povratnega sporočila potrebna tankočutnost, dober stik, veščine kalibriranja in
ustrezna uporaba jezikovnih vzorcev. Na ta način lahko tisti, ki mu je povratno
sporočilo namenjeno, to sporočilo zares sprejme in uporabi kot izhodišče in
spodbudo za doseganje boljših rezultatov v prihodnje.
Kaj je učinkovito povratno sporočilo?
Učinkovito povratno sporočilo je informacija, ki:
•

jo stranka lahko sprejme, ne da bi se pričela braniti,

•

običajno prispeva k sodelovanju in vodi k spremembi,

•

ohranja odnos odprt in nedotaknjen,

•

je usmerjena k učenju in prispeva k učinkoviti komunikaciji.

Kako lahko podamo učinkovito povratno sporočilo?
Eden izmed načinov podajanja učinkovitega povratnega sporočila, ki temelji na
načelih NLP-ja (Seymour 1990), je povratno sporočilo imenovano "sendvič".
Sestavljeno je iz treh delov in odtod tudi ime. Vrhnji in spodnji del temeljita na pohvali,
v sredini pa podamo konstruktivne predloge in svoja opažanja, ki so podprta s
konkretnimi primeri:
•

Pohvala: specifično, pozitivno povratno sporočilo, ki govori o dobrih straneh in
je podprto s konkretnimi primeri.

•

Možne izboljšave, spremembe, modifikacije: specifično povratno sporočilo, ki
vsebuje konkretne podrobnosti o slabostih in je podprto s konkretnimi primeri.

•
1

Pohvala: splošen vtis in pozitivne smernice za naprej.

Cf. ADEC manual pp 84 ff.
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Prejemnik se za povratno sporočilo zahvali, ne da bi ga komentiral ali pojasnjeval,
vsaj ne takoj.
Če želimo, da je povratno sporočilo za stranko kar najbolj koristno, je pomembno, da
upoštevamo naslednje smernice:
•

pozitivno,

•

specifično,

•

takoj,

•

iskreno,

•

sporočilo v 1. osebi ednine (tako imenovano jaz-sporočilo),

•

poudarek, da gre za subjektivni pogled,

•

7+/-2 informaciji,

•

usmerjeno k učenju.

Zakaj dajemo povratno sporočilo?
Pri ustvarjanju in ohranjanju motivacije je pomembno, da stranki pomagamo učiti se
iz lastnih "napak", kar je temeljni pogoj za uspešen učni proces. Natančno,
pravočasno in iskreno povratno sporočilo, ki lahko prispeva k spremembi, je zato ena
od temeljnih lastnosti dobrega coacha.
Vendar pa povratno sporočilo ni omejeno samo na povratno sporočilo, ki ga da
coach zavestno, ko stranka opravi neko nalogo. Ko smo v interakciji s stranko, lahko
na osnovi povratnega sporočila s strani stranke vedno ugotovimo, kako se počuti in
kako sprejemajo naša vprašanja, če smo seveda na to pozorni. Podobno tudi stranke
od nas dobijo povratna sporočila skozi celoten coaching proces, kar je odličen vir
učenja. Na snovi povratnega sporočila lahko evalviramo coaching proces glede na
doseganje zastavljenih ciljev in seveda, pomagamo strankam, da vidijo, kje so
njihove priložnosti za napredovanje.
Koristno povratno sporočilo je v obliki "sendviča":
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1. korak: moja pozitivna opažanja
2. korak: moje mnenje, kaj sem pogrešal/-a in kaj bi spremenil/-a
3. korak: moj pozitivni vti

4.5. Doseganje ciljev
Optimalno izhodišče v coachingu je, da ima stranka v mislih jasno predstavo o
svojem cilju. Večina strank si želi, da se spremenijo drugi ljudje, ali verjamejo, da se
bodo problemi razrešili, ko se bo situacija spremenila. V takšnih primerih je naloga
coaching procesa, da pripelje stranko od nerealističnega cilja k realističnemu.
Vendar ni dovolj, da stranka le imenuje cilj − termin cilj je v sistemskem coachingu
zelo natančno definiran.
Značilnosti dobro postavljenega cilja so:
a. Biti mora vsebinsko, obsegovno in časovno jasno opredeljen
٠ Kaj stranka naredi?
٠ Do kdaj to naredi?
٠ V kakšni meri to naredi?
b. Stranka naj bi bila sposobna doseči cilj v celoti
٠ Kaj lahko stranka stori, da doseže cilj?
٠ Ali ima stranka moč, da doseže cilj?
c. Cilj naj bo raje manjši kot prevelik
٠ Če je cilj prevelik, naj ga stranka razdelil v manjše dele
d. Cilj naj bo opisan pozitivno in s konkretnimi besedami
٠ "Ko bom imel/a čas, bom naredila..." Raje konkretno: "Vsak ponedeljek od
17.00 do 18.00 bom naredila...."
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٠ "Delo je bilo dobro opravljeno..." Raje natančno: ”Delo je bilo skrbno
opravljeno..."
٠ "Prišlo bo do... " Bolje je izraziti cilj na osnovi vedenja: "Naredila bom..."
e. Cilj naj bi označeval začetek nečesa
٠ "Tega nočem več početi... "
bolje
"Kaj želiš početi namesto tega?”

4.6. Sprejemanje odločitev
V procesu coachinga je velik izziv narediti korak na poti k spremembi. Pogosto želijo
stranke ohraniti obstoječo situacijo in jo pričnejo celo zagovarjati:
"Pravzaprav stvari niso tako slabe ... "
Takšno vedenje temelji na teoriji, da so posamezniki ujeti med dvema “stranema
medalje”. Po eni strani obstaja problem, ki ga posameznik želi rešiti, se ga znebiti, po
drugi strani pa ima obstoječa situacija tudi dobre strani. Posameznik pa seveda ne ve,
kakšne posledice bo prinesla rešitev problema.





Pogum za spremembo situacije

Pogum združiti prednosti starega z

Kaj stranki omogoča, da spremeni svoje

željeno rešitvijo

vedenje tako, kot si to želi?

Kako lahko dobre strani stare situacije
stranka poveže z novo situacijo?





Pogum za novo situacijo

Pogum za ohranitev situacije

Kaj lahko stranka naredi, na kar do sedaj

Kateri so pozitivni vidiki sedanje

ni niti pomislila/česar do sedaj ni

situacije?

upoštevala?

Kateri argumenti govorijo v prid
nespreminjanju situacije?
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Namen coaching procesa je najti ustrezno možnost za delovanje, ki bo stranki
omogočila rešitev problema. Zato coach objektivno razišče vsa štiri zgoraj opisana
polja, dokler stranka ne najde ustrezne rešitve.
1. Včasih je dovolj pogledati na obstoječo situacijo z različnih zornih kotov.
2. Če stranka ne vidi rešitve v ohranitvi obstoječe situacije, nadaljujemo z delom na
drugem polju.
3. Za stranke, ki ne najdejo ustrezne rešitve niti v spremembi, niti v ohranitvi situacije,
predstavlja možnost tretje polje.
4. Četrto polje predstavlja največji izziv za stranko, saj delo na tem polju zahteva
veliko potrpežljivosti in časa.

4.7. Urejanje rešitve
Ko stranka sprejme odločitev o načinu reševanja problema, coach prične s stranko
urejati rešitev problema.
To zajema opis rešitve, ki jasno osvetljuje vse možne vplive rešitve na vsakodnevno
delovno in zasebno življenje stranke in stranki daje možnost, da opusti vedenje, ki ji
ga narekuje problem.
Ključna vprašanja so:
 Kaj kaže na to, da ste našli rešitev?
 Po katerem vedenju boste prepoznali, da ste uresničili rešitev?
 Kateri so kriteriji za dobro rešitev?
 Česa rešitev ne sme vsebovati pod nobenimi pogoji?
Ko se stranka osredotoči na rešitev, običajno ve, katere korake želi narediti v
prihodnosti. Seveda je priporočljivo, da rešitev problema konkretno opredelimo.
 Kdo ...
 naredi kaj (konkretno in specifično) ...
 kdaj (točno določen čas, začetek in konec ali trajanje)
 da doseže, kateri cilj?
 Kdo bo preveril ali so se načrtovani rezultati uresničili?
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6. Priloga 1
YES
Vodič za izbirni razgovor
Podjetje

Naslov

Telefonska številka

Kontakt/Funkcija

Udeleženec/zaposleni

Funkcija
Telefonska številka
E-pošta

Usposabljanje
Modul 1

Datum

Modul 2

Datum

Modul 3

Datum

Modul

Datum

Modul 5

Datum

Coaching

Datum

Drugo

Datum
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1

Koliko je zaposlenih v vašem podjetju?

2

Kdo je odgovoren za uvajanje novo zaposlenih?
Lastnik
Supervizor pri usposabljanju
Drugi

3

Kateri so v vašem podjetju kriteriji za izbiro zaposlenih, ki so
odgovorni za uvajanje mladih ljudi na delovno mesto?
Izobrazba (Poklicna šola, specializacija ...)
Poklicne izkušnje/delovna doba zaposlenega v vašem podjetju
Izkušnje v usposabljanju mladih ljudi
Drugo

4

Ali so se zaposleni, odgovorni za uvajanje mladih zaposlenih na
delovno mesto, udeležili kakšnega izobraževanja na področju
usposabljanja zaposlenih?
Da
Ne

5

Če ste odgovorili z DA, katerega?
Trenerski izpit uradno priznan v vaši državi (npr. s strani obrtniške
zbornice)
Drugo

6

Menite, da bi nadaljnje usposabljanje koristilo zaposlenim
odgovornim za usposabljanje in uvajanje "težavnih" mladih
zaposlenih pri njihovem delu?
Da
Ne

7

Če ste odgovorili z DA, katere teme bi bile še posebej zanimive?
Vloga zaposlenih odgovornih za vajeništvo in usposabljanje v podjetju
Naloge, funkcije, kompetence
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Zakonske podlage vajeništva in zaposlovanja mladih
Temeljne podlage vajeništva, predpisi o delovnem času, podpora javnosti
in neprofitnih organizacij
Različni pogledi na vedenje mladih
Mladinska kultura, socialno vedenje mladih in izzivi, ko z mladimi
sodelujemo
Socialne kompetence trenerja, mentorja
Komunikacija, reševanje konfliktov, motivacija
Pedagoške osnove
Prenos znanja, učni proces, učni stil, medgeneracijsko učenje
8

Če ne, zakaj?

9

Kje lahko vidite prednosti naslednjih vrst nadaljnjega izobraževanja?
Usposabljanje v živo, ki ga izvaja trener, mentor (več modulov, tematska
področja, usposabljanje v skupini)

E-učenje (samoučenje za ponovitev in razširitev vsebin med usposabljanji
v živo )

Individualni coaching za trenerje in mentorje (izmenjava med
trenerji/mentorji drugih podjetij preko e-portala)

Podpora med udeleženci izobraževanja
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10

Kateri zaposleni naj po vašem mnenju sodelujejo v ponudbi YES
izobraževanja?

11

Koliko časa naj bi trajalo izobraževanje po vašem mnenju?
Manj kot 5 ur na mesec
5 – 10 ur mesečno
10 – 15 ur mesečno
Več kot 15 ur mesečno

12

Kaj pričakujete od takšnega nadaljnjega izobraževanja?

13

Kakšne cilje bi radi dosegli s pomočjo takšnega nadaljnjega
izobraževanja?
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7. Priloga 2
YES
Dokumentacija coaching srečanja
Coach:

Stranka:

Datum coachinga :

Čas/trajanje:

Dejanska situacija
Opišite začetno stanje - status quo

Cilj stranke za to coaching srečanje
Opiše želje in pričakovanja stranke. Za kaj gre? Kakšna je tema tega coaching srečanj? Kateri cilj
želi doseči stranka?

Koraki za dosego cilja
Opišite konkretne korake, ki jih mora narediti stranka,da doseže cilj.
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Beležka
Metode coacha, ki so vodile do rešitve.
Pomembna opažanja med coaching procesom.

Dogovori/zaključek
Opišite konkretne dogovore s stranko, kaj bo storil/a do naslednjega coaching srečanja (določen
datum srečanja)
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