Sprievodca koučingom

Obsah
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Na úvod ............................................................................................................... 3
Teoretické pozadie a Základné podmienky systematického koučovania............. 4
Základné parametre koučovania YES ................................................................. 7
3.1. Cielová skupina ........................................................................................... 7
3.2. Ciele ............................................................................................................ 8
3.3. Priebeh koučovania a organizačné aspekty pilotáže YES ........................... 9
Vybrané nástroje koučovania ............................................................................ 12
4.1. Budovanie dôvery...................................................................................... 12
4.2. Techniky jednania...................................................................................... 13
4.3. Aktívne počúvanie ..................................................................................... 14
4.4. Spätná väzba............................................................................................. 15
4.5. Hľadanie cieľa ........................................................................................... 17
4.6. Rozhodovanie............................................................................................ 18
4.7. Organizácia riešenia.................................................................................. 20
Literatúra ........................................................................................................... 21
Príloha 1 ............................................................................................................ 22
Príloha 2 ............................................................................................................ 26

Tento projekt (YES LLP-LdV/TOI/2007/AT/0003) je financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia je len názorom autora Komisia nie je zodpovedná za žiadne informácie, ktoré sú
v nej obsiahnuté.

2

1. Na úvod
Efektívna práca s „problémovými“ mladými ľuďmi závisí na niekoľkých predpokladoch.
Okrem iného sú nevyhnutné špecifické znalosti, sociálne kompetencie a zručnosti.
Personalisti, mentori a ďalší zamestnanci MSP, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, často
nedokážu využiť svoj potenciál k tomu, aby s týmito ľuďmi pracovali efektívnejšie.
Aby sme tieto kompetencie rozšírili, je nevyhnutné zaoberať sa chovaním a
interakciou s mladými ľuďmi.
Ľudia, zodpovední za prijímanie ľudí do práce v MSP, budú profesionálne vedení
prostredníctvom koučingu. Výsledky koučovania pocítia nielen klienti, ale ešte viac
firmy, ktoré si tak zlepšia kompetencie z oblasti vedenia a riadenia ľudských zdrojov.
Tento sprievodca koučovaním je určený partnerom projektu YES a má slúžiť ako
spoločný základ pro koučov projektu YES. Poskytuje informácie o všeobecnom,
bežne používanom prístupe ku koučovaniu a popisuje koučovanie, ktoré bude
prebiehať v priebehu pilotáže v partnerských krajinách.
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2. Teoretické

pozadie

a

Základné

podmienky

systematického koučovania
Sociálni konštruktivizmus nahliada na každého účastníka vzdelávania ako na jedinca
s jedinečnými potrebami a pozadím. Je na neho tiež nazerané ako na komplexnú a
multi-dimenzionálnu osobnosť. Sociálni konštruktivizmus neuznáva len jedinečnosť a
zložitosť študenta, ale priamo podporuje, využíva a ťaží z neho ako z integrálnej
súčasti procesu učenia (Wertsch 1997).
Na základe tohto pohľadu chápeme koučovanie ako aktívny proces učenia sa, v
ktorom jedinec skôr hodnotí, prispôsobuje a začleňuje ponúkané informácie do svojej
jedinečnej vedomostnej štruktúry, viac ako by si ich nezávisle ukladal ako pôvodne
získané znalosti.
To podporuje vytváranie nových pohľadov na vec a ovplyvňuje vzory správania.
Klienti koučovania sú tak v centre procesu učenia sa vďaka tomu, že objavujú nové
spôsoby a metódy riešenia. Počas tohto procesu sa obohatia kognitívne a sociálne
zručnosti a posilní sa vlastná schopnosť stanoviť si cieľ a rozvinúť záujem.
Zatiaľ čo „žiaci“ sú v centre tohto procesu, kouči hrajú rolu facilitátorov. Pomáhajú
svojim klientom nájsť svoj osobný názor systematickým vypytovaním sa a dobre
riadenou podporou, takže klientom umožnia, aby čerpali zo záverov. To je možné
dosiahnuť prijatím systematického štýlu koučovania.
V skratke možeme povedať, že systematické koučovanie sa orientuje na klienta, na
hľadanie riešení a dosiahnutie úspechu. K ďalším atribútom systematického štýlu
koučovania patria tieto: je orientované na výstup, skúma vízie, akčné plány,
inšpirácie a spätnú väzbu. Systematické koučovanie poskytuje skôr odborné znalosti
o procese ako znalosti, orientované na obsah.
Klienti získajú z koučovania dve základné veci:
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-

objavia spôsob, ako riešiť konkrétny problém

-

zároveň nájdu spôsob, ako pracovať na riešení.

Budú tak schopní identifikovať, umiestniť, získať a začleniť chýbajúce zdroje.
Proces koučovania musí byť založený na záväzných pravidlách. Je obvyklé
prediskutovať podmienky koučovania s klientom a odsúhlasiť ich.
Nižšie máme rozpísané niektoré zásadné a užitočné pravidlá pre systematicky
orientované koučovanie.



Rovnosť. Na rozdiel od koučingu, založenom na NLP (neuro-lingvistickom
programovaní), systematické koučovanie nepreferuje vedúcu úlohu kouča ani
klienta.



Nechajte klienta pracovať. Klient je stále odborníkom na nájdenie riešenia
svojich problémov. Úlohou kouča je viesť klienta k jeho zdrojom tým, že kladie
správne otázky a sumarizuje klientove myšlienky.



Klient má pravdu. Nemá zmysel s klientom bojovať. Uznať jeho názor
znamená prijať, že má klient svoju pravdu.



Koučovanie nie je spoločenskou konverzáciou. Úlohou kouča je viesť
klienta k cielenému a na riešena orientovanému rozhodnutiu.



Berte klienta vážne. Systematicko-konštruktivistický prístup je založený na
pozornosti voči klientom a ich problémom.



Diskrétnosť. Diskrétnosť je dôležitý záväzok koučov. V tomto kontexte
hovoríme o diskrétnosti voči šéfom, ktorí koučing objednali.

Systematickí kouči by mali zvážiť základné postoje, aby dosiahli dobré výsledky.
1. Systematickí kouči berú ohľad na klienta a jeho situáciu.
a. Akceptovať klientov problém s riešením situácie
b. Byť si vedomí vplyvu a dôsledkov problému
c. Oceniť pokusy o vyriešenie problému, ktoré klient predtým urobil
d. Uvítať fakt, že sa klient chce zapojiť do procesu koučovania.
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2. Systematickí kouči sú experti na aktívne počúvanie.
Aktívne počúvanie popisuje metódu, ktorá pomáha systematickým koučom
spozorovať riešenia alebo ich náznaky k nájdeniu riešení, spomenutých
klientom.
3. Systematickí kouči sa vyhýbajú udeľovaniu rád a nechávajú si svoj
názor pre seba.
Dobre myslené rady veľakrát spôsobia vnútorný konflikt. Na jednej strane
by klient nechcel odmietnuť radu; na druhej strane nemusí byť navrhnuté
riešenie vhodné k vyriešeniu problému.
Systematickí kouči si preto nechávajú svoj názor pre seba, aby mohli
ľahšie identifikovať riešenia na mieru ušité klientovi.
4. Systematickí kouči kladú kreatívne otázky.
Otvorené otázky poskytujú priestor pre alternatívne myslenie. To prináša
klientovi nové metódy riešenia. Špecifický spôsob pýtania sa predáva
zodpovednosť klientovi, ktorý otázky zodpovedá. Vďaka tomu sa kouči
môžu zamerať na riadenie procesu. Koučovia by sa mali vyhnúť hľadaniu
odpovedí, pretože to môže ohroziť ich nevyhnutný odstup od problému.
5. Systematickí kouči skúmajú zložité kontexty.
Prezentácia

problematických

situácií

klientom

je

často

skôr

neštruktúrovaná a nejasná. Kouč vedie klienta k tomu, aby rozpoznal
podstatné prvky problému a jeho štruktúru. Je užitočné zaznamenávať
podstatné fakty, ktoré by neskôr, pri riešení problému, mali byť brané do
úvahy.
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3. Základné parametre koučovania YES
S pomocou koučovania budeme podporovať účastníkov pilotáže, aby sme previedli
znalosti, ktoré získali počas školení YES, do profesného života a podporili ich, aby
prakticky jednali s „problémovými“ mladými ľuďmi.
Termín koučovanie se v kontexte projektu YES skladá z nasledujúcich aspektov:
•

premýšľať o vlastnom správaní,

•

nachádzať riešenia špecifických problémov,

•

posilniť vlastné silné stránky a

•

rozpoznať vlastné slabé stránky.

Koučovanie je ponúkané zo zámerom podporiť zamestnancov MSP, pracujúcich
s mladými ľuďmi, aby preskúmali svoju situáciu, zvážili možnosti zlepšenia a
realizovali ich.
Na rozdiel od externých konzultácií ponuky koučovania YES nezahŕňajú zber a
primeranú prípravu informácií. Namiesto toho koučovia YES podporujú využívanie
relevantných služieb.
Okrem koučovania budú kouči YES pomáhať ako prostredníci v špecifických
situáciách, kde je taká podpora nevyhnutná – napr. môžu asistovať pri konfliktnej
situácii medzi mentorom/inštruktorom a mladým človekom, ktorá sa stupňuje. Avšak
v týchto prípadoch by malo byť zvážené privolanie odborníka, ktorý pomôže danú
vážnu situáciu ustáť.

3.1. Cielová skupina
Koučovanie YES je zamerané na personál MSP, ktorí naberá a začleňuje mladých
„problémových“ zamestnancov a učňov, zvlášť ide o podporu zamestnancov na
týchto pozíciách:
•

personalisti, ktorí vyberajú uchádzačov o prácu a uvádzajú ich do spoločnosti,
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•

mentori, vnútropodnikoví školitelia učňov, inštruktori a ďalší zamestnanci na
vyšších pozíciách, ktorí sú nadriadenými mladých.

„Problémoví“ mladí ľudia sú tí, ktorí majú problémy so začlenením sa na trh práce,
pretože:
•

majú nízku úroveň vzdelania,

•

nedokončili školu,

•

nedokončili učňovku

•

sú socio-ekonomicky znevýhodnení (napr. nemajú potrebné profesné zázemie
alebo nemajú dostatočné pracovné skúsenosti)

alebo existujú iné dôvody pre to, aby boli potencionálnymi zamestnávateľmi z radov
zástupcov MSP vnímaní ako potencionálne „problémoví“. Títo mladí ľudia nie sú
priamou cieľovou skupinou, ale nakonec budú z koučovania rovnako profitovať.
Kouči YES by sa mali vyhnúť priamemu kontaktu s týmito mladými ľuďmi.
Podpora YES je zameraná na zodpovedné osoby v podnikoch, s cieľom umožniť im
naučiť sa samostatne správne jednať s mladými ľuďmi.

Školen
í

SME

Školenie

Personalisti
Mentori

Zamestnanie

,

Koučová
ní

Mladý
človek

Virtuáln
platform

3.2. Ciele
Odhaduje sa, že zatiaľ iba málo klientov má skúsenosti s koučovaním.
Predpokladáme, že kouči v projekte YES budú musieť na začiatku vysvetliť princípy
koučovania.
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Tu sú možné témy


vnímanie role mentorov, vnútropodnikových školitelov, inštruktorov,



vedenie - zhodnotenie vlastného štýlu vedenia,



spôsob delegovania práce ostatným,



správanie sa v konfliktných situáciách,



vnímanie samého seba ako inštruktora, mentora, ...



očakávania / nároky mladých ľudí.

3.3. Priebeh koučovania a organizačné aspekty pilotáže YES
Koučovanie YES bude testované počas júla 2008 a marca 2009 týmito partnermi: die
Berater (AT), Mission Locale de l’Agen (FR), Glotta Nova (SI), BSW (DE), Transfer
Slovensko (SK), Stichting Reflexion (NL) a Meter Silesia (CZ) každým nejmenej
v ôsmych podnikoch.
Všeobecne je ponuka koučovania navrhnutá veľmi flexibilne, pokiaľ ide o čas a počet
sedení. Aby sme rešpektovali dostupné zdroje projektov (30 dní na personál na
partnera), navrhujeme rámcovo 10 sedení na jeden podnik, pročim jedno sedenie by
trvalo 30 – 60 minút. Prinajmenšom prvé a posledné sedenie je nutné zorganizovať
ako face-to-face, ostatné môžu prebiehať podľa možností koučov a klientov buď
osobne alebo po telefóne.
Naviac, pokiaľ je potrebné, doporučujeme použiť nástroje virtuálnej komunikácie. Pre
dokumentáciu sedenia doporučujeme použiť formuláre v prílohe 2.
Koučovanie má štruktúrovaný priebeh, ktorý popisuje obrázok nižšie.
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Obrázok vyššie popisuje, ako by malo byť koučovanie YES začlenené do procesov
v podniku. Ukazuje podporu podniku vo fázi náboru a prijímania mladého
zamestnanca alebo učňa.
1. Úvodný rozhovor so zodpovednými osobami v MSP
•

Štruktúra rozhovoru (viď príloha 1) podľa účasti

•

Ujasnenie očakávaní, rolí a úloh

•

Analýza potrieb a úloh koučingu

•

Naplánovanie priebehu koučovania

2. Nábor mladých zamestnancov/učňov
•

Očakávania žiadateľov, kritéria výberu (nevyhnutné podmienky a
predpoklady – teda to, čo uchádzač musí vedieť a čo by mal vedieť)

•

Stratégie výberu personálu

•

Príprava pohovorov

•

Hodnotenie pohovorov

3. Prvý mesiac zamestnania
•

Zamestnanie v podniku

•

Budovanie dôvery
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•

Vymedzenie základov pre budúcu spoluprácu

4. Konkrétne situácie
•

Rozbor kritických situácií

•

Hľadanie riešení problematických situácií

•

Možnosti alternatívnych postupov

•

Sprostredkovanie

Na medziľudskej úrovni môže byť proces koučovania medzi klientom a koučom
popísaný takto:
1. Stretnutie – prvý kontakt, prelomenie ľadov.
Tento proces je pre klienta dôležitý, aby zistil, či sa cíti byť otovrený voči
niečomu novému alebo či sa chce niečím zaoberať.
Na druhú stranu kouč nastaví podmienený rámec ako základ pre dalšie
koučovanie.
2. Orientácia – s ohľadom na obsah koučovania, k vytvoreniu dôvery a istoty,
posilenenia meziľudského vzťahu medzi koučom a klientom. S podporou
kouča sa klient môže sústrediť na aktuálny problém, ktorý chce vyriešiť.
3. Analýza – detaily požiadaviek klienta, rozpracovanie zámeru.
4. Zmena – hlavná fáza koučovania, ktorá nadväzuje na predchádzajúce časti.
V tomto procese je riešený problém a klient je podporovaný prostredníctvom
koučovania a vedený k tomu, aby našiel cesty, ako problém vyriešiť.
5. „Prístav“ – dosiahnutie ciela a záver.
Kouč spolu s klientom sumarizuje priebeh koučovania a opakuje kroky, ktoré
klient musí urobiť.
Táto schéma by mala byť aplikovaná ako v priebehu celého procesu koučovania, tak
na jednotlivých sedeniach.
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4. Vybrané nástroje koučovania
Existuje mnoho nástrojov a metód koučovania. To, ktoré z nich bude použité, závisí
na koučoch, ich rozvoji a na cieli klienta.
V tejto kapitole predstavujeme prehľad najdôležitejších nástrojov koučovania.

4.1. Budovanie dôvery
Tu sú kľúčové body budovania dôvery:


Budujte vzťah. Zvedavosť a počúvanie s túžbou dozvedieť sa viac o
skúsenostiach klienta a ich hlbšom pozadí.



Buďte realista. Môžte skúsiť nájsť odpovede, ale pravdepodobne to nebudú
tie správne. Verte, že vaši klienti poznajú tie správne odpovede.



Buďte uprímný. Predstavte celú pravdu tak, ako ju vidíte. Buďte milý a
uprímný, nie však milý namiesto toho, aby ste boli uprímný. Neuprímnosť
nepomôže, problém pravdepodobne pretrvá a klient ho aj tak bude musieť raz
riešiť - či už za mesiac alebo za rok.



Buďte vyrovnaný. Čím viac vnútorných konfliktov máte, tým menej budete
prístupný svojim klientom. A naopak, čím viac problémov ste vyriešil vo
svojom vlastnom živote, tým menej pravdepodobne budete mať problémy
porozumieť problémom vášho klienta.



Majte pochopenie. Akceptujte, že je dobré nepoznať všetky odpovede. Ako
vás môžu vaši klienti akceptovať, pokiaľ existujú, aj so všetkými
nedokonalosťami a chybami, keď vy to neviete. Pamätajte si, že keď klientom
neprinášate odpovede, slúžite ako príklad.



Uvoľnite sa. Ukážte vaším klientom váš pohľad na vec s humorom.
Používajte humor a naučte sa smiať sami aj spolu s ostatnými.
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4.2. Techniky jednania
Kouči kladú dobre formulované otázky, ktoré klientovi pomáhajú zamyslieť sa, učiť sa
a rozvíjať sa (namiesto prinášania odpovedí). Je mnoho typov otázok, ale nie všetky
sú vhodné pre koučovanie. Nasledujúci prehľad uvádza, ktoré otázky sú užitočné a
ktoré menej.1
Otázky týkajúce sa kontextu problému
(zamerané na problémy a chyby)


Aký máte problém?



Ako dlho sa s ním stretávate?



Koho je to vina?



Čo je vám?

TÝMTO OTÁZKAM SA



Kde je chyba?

VYHÝBAJTE!



Prečo ste to ešte nevyriešil/a?

Otázky zamerané na výstup
(pozitívne myslenie a myslenie do budúcnosti)


Čo by si chcel/a?



Už sa vám niekedy niečo podobné podarilo?

TAKÉTO OTÁZKY



Aké máte zdroje?

POUŽÍVAJTE!



Aký plán si chcete vytvoriť?



Čo ďalej?

Meta-modelové otázky
(špecifické a slúžiace k “ujasneniu”)

1



Čo presne ste myslel/a …?



Kedy presne chcete…?



Čo presne vidíte, počujete a cítite, keď ...?

Používajte, pokiaľ
je to nevyhnutné!

Cf. ADEC Training manual pp 61 ff.
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Otázky modelu Milton
(vágne, sugestívne a “ujasňujúce”)


Čo vám to prinesie?



Čo je (na tom) dôležité?



Ako to najľahšie urobíte?



Niečo ďalšie?

Otázky pre posun ďalej


Čo ďalej?



Ako to urobíte?



S čím začnete?



Aký plán si chcete urobiť?



Čo byste mohli urobiť, aby ste situáciu zlepšil?

Otázky, zamerané na záväzky


Čo urobíte?



Kedy to urobíte?



Ako sa to dozviem?

Používajte, pokiaľ
je to nevyhnutné!

Používajte, pokiaľ
je to nevyhnutné!

Používajte, pokiaľ
je to nevyhnutné!

Pokiaľ klient neurobí to, čo si stanovil, dobrá odpoveď by mohla byť:


Nie je to zaujímavé?



Chcete si to do budúcnosti znova rozplánovať?



Existuje iný spôsob ako sa uistiť, že to urobíte?

Oceňujúce otázky


Čo vám to umožnilo?



Čo vám dosiahnutie cieľa o vás hovorí?



V čo teraz veríte, keď ste to dokázal/a?

Používajte, pokiaľ
je to nevyhnutné!

4.3. Aktívne počúvanie
Aktívnym počúvaním človek pochopí postoj a príjme vhodnú techniku diskusie. Tak
kouč vytvorí atmosféru bez strachu, v ktorej sa klient otvorí a môže sa zaoberať
14

svojim problémom. Aktívne počúvanie zvyšuje klientovo uvedomenie si osobnej
zodpovednosti.
Kouč pracuje na troch úrovniach:
1. Dáva najavo záujem
Základná správa „som jedno veľké ucho“ je zdôraznená rečou tela a jazykovými
signálmi typu „áno“, „hm“, „rozumiem“...)
2. Rozumie obsahu
Kouč sumarizuje kľúčové výroky a vyjadruje ich vlastnými slovami.
Tak sa kontroluje, nakoľko bol klient pochopený.


Takže keď to zhrnieme...



Pokiaľ vám dobre rozumiem ...

Pokiaľ klient súhlasí s predloženým zhrnutím, koučovanie pokračuje. Pokiaľ nie,
je to známkou toho, že došlo k nedorozumeniu a klient si môže významné body
ujasniť, čo je užitočné zvlášť vtedy, keď sú problémy prezentované skôr vágne a
chaotické.
3. Rozumie pocitom
Kouč dáva najavo empatiu tým, že sa vžíva do klientovej pozície a snaží sa tak
odhaliť, čo klient cíti.
Aj keď už klient prejavil svoje pocity, nemusí si toho byť vedomí. V tomto prípade
to vyjadruje mimikou, gestami a hlasom.


"... teraz prejavujete tendenciu ...?"

4.4. Spätná väzba
Spätná väzba2 je spôsob učenia sa – bez nej by sme sa nikdy nič nenaučili.
Tak ako sa deti učia chodiť, my používame celú spätnú väzbu bez rozmýšľania o
neúspechu alebo problémoch. Ako dospelí si často myslíme, že sa od nás očakáva,
2

Cf. ADEC manual pp 84 ff.
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že budeme vo všekom kompetentní a budeme vždy vedieť, ako čo urobiť. Preto
poskytovanie spätnej väzby vyžaduje citlivosť, dobrý vzťah, schopnosť porovnávania
a primerané používanie jazykových prostriedkov. To vytvára niečo, na čo môže klient
vedome reagovať a používať ako referencie a ako motiváciu pre zlepšenie do
budúcnosti.
Čo je to efektívna spätná väzba?
Efektívna spätná väzba je informácia, ktorá:
•

Môže byť vypočutá klientom bez toho, aby prešiel do defenzívy

•

Zvyčajne vyúsťuje do spolupráce a tendencii k zmene

•

Udržuje vzťah otvorený a nenarušuje ho

•

Oceňuje poskytovanie spätnej väzby v ďalších prípadoch

Akým spôsobom môžeme efektívnu spätnú väzbu poskytnúť?
Jeden zo spôsobov poskytovania efektívnej spätnej väzby, založený na princípoch
NLP (Seymour, 1990), je tzv. „sandwichová“ spätná väzba. Volá sa tak, pretože sa
skladá z troch vrstiev, z ktorých horná a spodná je založená na chvále, zatiaľ čo v
prostrednej

podávame

konštruktívne

návrhy

a

pozorovania,

podporované

konkrétnymi príkladmi:
•

Pochvala: zmyslovo špecifická pozitívna spätná väzba, založená na
silných stránkach, podporená konkrétnymi príkladmi.

•

Možné zlepšenia, zmeny, modifikácie: zmyslovo špecifická spätná väzba,
založená na slabých stránkach, podporená konkrétnymi príkladmi.

•

Pochvala: Celkový dojem, zameraní na správnu cestu.

Klient akceptuje spätnú väzbu tým, že za ňu poďakuje bez ďalších otázok alebo
komentárov.
Aby klient mohol maximálne využiť spätnú väzbu, je dôležité sa držať nasledujúcich
pravidiel:
•

Buďte pozitívny.

•

Buďte konkrétny.
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•

Urobte to včas.

•

Buďte uprímný.

•

Používajte vety v ich-forme.

•

Zdôrazňujte, že je to váš subjektívny pohľad.

•

Nepodávajte naraz viac ako 7+/-2 informácií.

•

Zamerajte sa na to, čo klientom pomôže zlepšiť učenie.

Prečo poskytovať spätnú väzbu?
Pomáhať ľuďom učiť sa zo svojich chýb je dôležitým aspektom budovania a
udržovania motivačnej klímy, ktorá je predpokladom úspešného učenia sa. Presná,
dobre načasovaná a uprímná spätná väzba, ktorá môže vyvolať zmenu, je preto
jedným zo základných kameňov dobrého kouča alebo lektora.
Napriek tomu, spätná väzba nie je limitovaná len tým, čo poskytujete vedome vo
vzťahu k danej aktivite klienta. Keď prezentujeme alebo vyučujeme, spätná väzba od
skupiny nám kedykoľvek počas výuky umožní monitorovať jej rozpoloženie – pokiaľ
jej venujeme pozornosť, samozrejme. Tiež študenti od nás pri výučbe dostávajú
spätnú väzbu. Študenti naviac dostávajú spätnú väzbu jeden od druhého, čo je
úžasný zdroj učenia sa. Na základe spätnej väzby môžeme vyhodnotiť učenie v
zmysle dosiahnutia cieľov učenia sa a samozrejme môže študentom pomôcť
sledovať ich pokroky.
Metóda poskytovania užitočnej spätnej väzby je „sandwichová spätná väzba“
1. krok: pozitívny komentár k veci
2. krok: môj názor na to, čo mi chýbalo a čo by som zmenil
3. krok: urobiť pozitívny dojem

4.5. Hľadanie cieľa
Optimálne pre koučovanie je, keď má klient sám jasný cieľ. Väčšina klientov túži po
zmene iných ľudí alebo verí, že problémy sa vyriešia, keď sa situácia zmení. V tomto
prípade je úlohou koučovania odviesť klienta od tohto nerealistického cieľa
k reálnemu.
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Avšak nestačí cieľ pomenovať – cieľ v systematickom koučovaní vyžaduje
zrozumiteľnú definíciu.
Prvky, ktoré by mal cieľ mať:
a. Mal by byť jasne definovaný, pokiaľ ide o obsah, rozsah a čas
i. Čo klient urobí?
ii. Kedy to urobí?
iii. V akom rozsahu?
b. Klient by mal byť schopný dosiahnuť cieľ na 100%
i. Čo by mal urobiť, aby cieľ dosiahol?
ii. Má silu na to, aby cieľ dosiahol?
c. Cieľ by mal byť radšej malý, ako príliš veľký
i. Pokiaľ je cieľ príliš veľký, mal by ho klient rozdeliť na jednotlivé
ciele
d. Cieľ by mal byť opísaný pozitívne a konkrétnymi slovami
i. “…Keď budem mať čas, urobím…” lepšie konkrétne: “…každý
pondelok od 17:00 do 18:00 budem…”
ii. “…práca je dobrá …“ lepšie konkrétne: “…práca bola urobená
starostlivo
iii. “…bude ….” lepšie na základe chovania: “….urobím ….”
e. Cieľ by mal obsiahnuť začiatok niečoho
i. “Nechcem už nikdy …”
ale
ii. Čo chcete robiť namiesto toho?

4.6. Rozhodovanie
Náročným krokom v koučovaní je zavedenie zmien.
Klienti často chcú zachovať súčasnú situáciu a dokonca ju často začnú brániť
-

"... v skutočnosti to nie je tak zlé...".
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Toto chovanie je založené na teórii, že jedinci, ktorí majú problém, sú chytení medzi
dva mlynské kamene. Na jednej strane je tu problém, ktorého se chcú zbaviť, na
druhej strane má súčasná situácia tiež pozitívne aspekty a klienti nevedia, aké
dopady riešenia problému prinesú.


Odvaha zmeniť situáciu


Odvaha spojiť výhody pôvodnej
situácie a žiadaného riešenia

Čo poskytuje dôvod na to, aby klient

Ako môžu byť dobré aspekty pôvodnej

zmenil chovanie?

situácie prepojené s novou situáciou?





Odvaha vyjsť v ústrety novej situácii.

Odvaha udržať situáciu

Môže klient urobiť niečo, o čom doteraz

Aké sú pozitívne aspekty súčasnej

neuvažoval?

situácie?
Aké argumenty podporujú udržanie
vznikajúcej situácie?

Pri koučovaní je cieľom nájsť primeranú alternatívu, ktorá umožní klientovi vyriešiť
jeho problém. Preto kouč hľadá odpovede ku všetkým štyrom poliam (viz vyššie),
pokiaľ nenájde adekvátne riešenie.

 Niekedy sa stačí na súčasnú situáciu pozrieť z rôznych uhlov pohľadu.
 V prípade, že klient nenachádza riešenie v udržaní súčasnej situácie,
pokračujeme v práci s druhým políčkom.

 Pre tých klientov, ktorí nenachádzajú vhodné riešenie ani v zmene ani v udržaní
súčasnej situácie, predstavuje políčko č. 3 variant.

 Políčko č. 4 kladie na klienta najväčšie nároky. Práca v tomto poli vyžaduje veľa
času a trpezlivosti.
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4.7. Organizácia riešenia
Po rozhodnutí, ktorú metódu riešenia chce klient zvoliť, s ním kouč pracuje na
organizácii riešenia problému.
Tá zahŕňa popis riešenia, ktorý objasňuje všetky možné dopady na prácu a
každodenný život a dáva klientovi šancu odosobniť sa od svojho správania sa,
ovplyvneného problémom.
Kľúčovými otázkami sú:


Čo signalizuje, že ste našiel riešenie?



Z akého správania poznáte, že je riešenie realizované?



Aké sú kritéria dobrého riešenia?



Aké aspekty by riešenie v žiadnom prípade nemalo obsahovať?


Potom, čo sa klient zameria na riešenie, zväčša vie, aké kroky do budúcnosti by
chcel urobiť. Napriek tomu sa ale doporučuje uchopiť riešenie problému konkrétne.
1. Kto...
2. čo urobí (konkrétne a špecificky)...
3. v akom časovom horizonte (presný čas, začiatok a koniec alebo trvanie)?
4. S akým cielom?
5. Kto skontroluje, či boli plánované výsledky realizované?
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6. Príloha 1
YES
Sprievodca úvodným rozhovorom
Spoločnosť

Adresa

Telefón
Kontakt/funkcia
Účastníci z radov
personálu
Funkcie
Telefón
e-mail

e-mail

Dopad školení
Modul 1

Dátum

Modul 2

Dátum

Modul 3

Dátum

Modul

Dátum

Modul 5

Dátum

Koučing

Dátum

Ďalšie

Dátum
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1

Koľko zamestnancov pracuje vo vašej spoločnosti?

2

Kto je zodpovedný za nábor praktikantov?
Majiteľ
Vedúci vzdelávania
Iné

3

Aké kritéria sú aplikované pri výbere personálu, zodpovedného za
prijímanie praktikantov a mladých zamestnancov do podniku?
Vzdelanie (Učňovský list, Majster)
Skúsenosti/doba zamestnania vo vašom podniku
Skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi alebo s ich vzdelávaním
Iné

4

Prešli zodpovedné osoby nejakým ďalším vzdelávaním v oblasti
školenia praktikantov?
Áno
Nie

5

Pokiaľ áno, akým?
Školenie s oficiálne certifikovanou skúškou
Iným

6

Myslíte si, že ďalšie vzdelanie by podporilo týchto zamestnancov,
zodpovedných za nábor a školenia “problémových” mladých ľúdí, v
budúcnosti?
Áno
Nie

7

Pokiaľ áno, aká téma by bola zvlášť zaujímavá?
Role zamestnancov, zodpovedných za praktikantov a vnútropodnikové
školenia
Úlohy, funkcie, kompetencie

23

Právne základy pre zabezpečovanie praxe a zamestnávanie mladých ľudí
Základy organizácie praxe, predpisy týkajúce se pracovnej doby, podpora
verejnými inštitúciami a neziskovými organizáciami
Aspekty chovania mladých ľudí
Kultúra mladých, správanie mladých ľudí a problémy, ktoré sa môžu
vyskytnúť pri jednaní s nimi
Sociálne kompetencie lektora, mentora
Komunikácia, riešenie konfliktov, motivácia
Základy pedagogiky
Prenos znalostí, proces učenia sa, učebné typy, medzigeneračné učenie
8

Pokiaľ nie, prečo?

9

V čom vidíte výhodu nasledujúcich typov vzdalávania?
Prezentačné školenie lektorov, mentorov (niekoľko modelov, kompletné
oblasti tém, školenia v skupine)

e-learning (samostatné štúdium pre zopakovanie a rozšírenie si znalostí z
prezentačnej výučby medzi jednotlivými lekciami)

Individuálne koučovanie pre lektorov a mentorov
Vzájomná podpora (výmena skúseností s lektormi/mentormi z iných
podnikov prostrednictvom internetovej platformy)
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10

Ktorého zamestnanca by ste zapojili do vzdelávacieho kurzu v rámci
projektu YES?

11

Ako dlho by podľa vás mal kurz trvať?
Menej ako 5 hodín mesačne.
5 – 10 hodín mesačne
10 – 15 hodín mesačne
Viac ako 15 hodín mesačne

12

Čo očakávate od takého ďalšieho vzdelávania?
Aké očakávania od takéhoto kurzu máte?

13

Aké ciele by ste chcel/a prostredníctvom tohto kurzu dosiahnuť?
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7. Príloha 2
YES
Dokumentácia priebehu koučovania (1 sedenie)
Kouč
Dátum koučovania

Klient

Čas/Trvanie:

Súčasná situácia

Popíšte pôvodnú situáciu – status quo

Cieľ klienta pre toto sedenie

Popíšte požiadavky klienta. O čo ide? Čo je témou tohto sedenia? Aký cieľ chce klient dosiahnuť?

Kroky k dosiahnutiu cieľa

Popíšte konkrétne opatrenia, ktoré musia byť vykonané, aby klient dosiahol cieľ.
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Poznámky

Metódy, ktoré kouč použil k nájdeniu riešenia.
Dôležité postrehy z koučovania.

Dohoda/záver

Popíšte konkrétnu dohodu s klientom, čo urobí do ďalšieho sedenia (konkrétného dátumu)
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