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Wprowadzenie
Czas szkoły średniej i początku edukacji akademickiej, czyli czas przeznaczony na
niezwykle intensywne rozważania dotyczące przyszłości i kariery zawodowej, jest dla
młodego człowieka wyjątkowo trudny. To właśnie wtedy pojawiają się problemy, z którymi
może on nie poradzić sobie samodzielnie i wymaga intensywnej uwagi oraz wsparcia ze
strony nauczycieli. Studenci uczestniczący w projekcie „CLL‐ Uczenie się poprzez karierę jako
czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie” wyraźnie wskazali potrzebę dzielenia się tym,
co ich trapi z osobami, które posiadają profesjonalne przygotowanie do udzielania pomocy,
zarówno w kontekście osobistym jak i edukacyjnym czy zawodowym. Efektem dokładnej
analizy wypowiedzi studentów stała się idea wprowadzenia coachingu do grupy narzędzi
wspierających działania młodych ludzi w kształtowaniu ścieżki kariery i procesie radzenie
sobie z osobistymi problemami w trakcie edukacji. Rolę coacha może w tym przypadku
pełnić nauczyciel czy doradca zawodowy, ale i uczniowie mogą być coachami dla siebie
wzajemnie. Takie rozwiązanie sprzyja rozwijaniu zdolności analitycznych i budowaniu
pozytywnego nastawienia do procesu budowania przyszłej ścieżki zawodowej w atmosferze
zaufania i otwartości.
Liczymy, że materiały pomogą w zrozumieniu, że:
‐ młodzi ludzie posiadają zasoby do radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego,
‐ budowanie pozytywnej wizji przyszłości, to krok do urealnienia marzeń i planów
dotyczących pracy zawodowej,
‐ zatrudnialność i atrakcyjność na rynku pracy to nie tylko kompetencje nabyte na drodze
formalnego kształcenia, ale także w dużym stopniu praca nad umiejętnościami miękkimi i
kompetencjami osobistymi.
Niniejsze materiały mogą posłużyć jako inspiracja dla nauczyciela do podjęcia działań
wspierających młodych ludzi w pracy związanej z budowaniem ścieżki kariery. To punkt
wyjścia do zapoznania się z ideą coachingu oraz z kluczowymi pojęciami dotyczącymi tego
zagadnienia. Liczymy, że użytkownicy zaadaptują materiały oraz rozszerzą je i zaprezentują w
sposób najodpowiedniejszy dla młodych ludzi i specyfiki sytuacji.

Efekty kształcenia
Niniejsze narzędzie zawiera informacje i ćwiczenia podzielone na dwa moduły, które
mogą zostać wykorzystane jako kompleksowy warsztat, ale mogą też być traktowane, jako
odrębne pakiety informacji, w zależności od potrzeb i kontekstu.
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Zastosowanie materiałów pozwoli na osiągnięcie istotnych efektów kształcenia:
• Zrozumienie istoty coachingu
• Zrozumienie różnicy miedzy podejściem zorientowanym na rozwiązania a podejściem
zorientowanym na analizę problemu
• Nabycie umiejętności identyfikowania problemów przy użyciu technik coachingowych
• Nabycie umiejętności definiowania osobistych zasobów niezbędnych do radzenia
sobie z problemami
• Zdobycie umiejętności konstruowania celów dla skutecznego kształtowania
pozytywnej przyszłości zawodowej i osobistej
• Zrozumienie, jak unikać sugerowania rozwiązań w procesie udzielania wsparcia w
dochodzeniu do samodzielnego wyciągania wniosków i poszukiwania rozwiązań
• Nabycie umiejętności definiowania cech i osobistych właściwości, które mogą być
pomocne w kształtowaniu wymarzonej przyszłości zawodowej
• Wypracowanie postawy zorientowanej na poszukiwanie rozwiązań problemu a nie na
jego analizę w procesie budowania ścieżki kariery.

Grupa docelowa
Prezentowane materiały przeznaczone są dla nauczycieli, trenerów, doradców
zawodowych pracujących z młodzieżą w wieku 18 – 22 lata, uczącą się w szkołach
ponadgimnazjalnych oraz rozpoczynającą edukację akademicką.

Jak korzystać z materiałów?
Materiały mogą służyć jako wybór ćwiczeń do wykorzystania w czasie krótkich
spotkań np. lekcji wychowawczych, ale także, jako kompleksowy materiał do wykorzystania
w czasie dłuższego warsztatu. Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy czy doradcy zawodowi
korzystający z materiałów mogą wykorzystać ćwiczenia w zaprezentowanej formie, lub
zmodyfikować je w zależności od potrzeb grupy, z którą pracują. Czas trwania
zaprezentowanych ćwiczeń jest szacunkowy i zależny od potrzeb określonej grupy. Ćwiczenia
są przygotowane w taki sposób, aby zaangażować potencjał uczniów pracujących wspólnie w
grupie. Każdy uczeń w czasie ich realizacji ma szanse odnaleźć się w roli coacha i sprawdzić
jak radzi sobie we wspieraniu innych osób. Uczniowie mogą podzielić się swoimi
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problemami, trudnościami, jakie ich nurtują, a także marzeniami i planami na przyszłość, co
buduje otwartość i zaufanie pomiędzy uczestnikami warsztatu. Materiały mogą być także
wykorzystane do indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, po ich uprzednim
zmodyfikowaniu.

Ramy teoretyczne
Definicja coachingu według Międzynarodowej Federacji Coachów
Analizując charakter pojęcia coaching, warto przytoczyć definicję zaproponowaną
przez Międzynarodową Organizację Coachów ‐ ICF. ICF jest organizacją o światowym zasięgu
zrzeszającą profesjonalnych coachów. Zgodnie z podejściem sugerowanym przez ICF
„Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i
kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i
zawodowego potencjału” 1 .
Powinnością coacha, w pracy z klientami, jest:
• Pomoc w odkrywaniu, zrozumieniu i usystematyzowaniu tego, co klient chce osiągnąć
• Wspieranie klienta w procesie samopoznania
• Wspieranie klienta w poszukiwaniu rozwiązań problemów oraz tworzeniu strategii
działania, zmierzających do uporania się klienta z określoną trudnością
• Wzmacnianie odpowiedzialności klienta, za jego własne działania 2
Zgodnie z założeniami metody coachingowe w pracy z klientem można odnieść do wielu
dziedzin życia. Zarówno na poziomie działań osobistych, zawodowych czy nawet
zdrowotnych. Stosując to narzędzie należy jednak pamiętać, że coaching jest relacją
partnerską i dobrowolną a jego istotą jest szacunek dla klienta, jego indywidualności i
wyborów.
Coaching kariery
Jest to jedna z wielu odmian coachingu, którą warto stosować w pracy z osobami
planującymi swoją przyszłość zawodową. Dzięki działaniom w ramach coachingu kariery
klient ma szansę w sposób odpowiedzialny i rozważny podjąć próbę określenia swojej kariery
zawodowej. Zadaniem coacha w coachingu kariery jest towarzyszenie klientowi w
podejmowaniu wyborów oraz decyzji zawodowych a także wsparcie w stworzeniu i
zobiektywizowaniu:
• Planu kariery oraz strategii działania w budowaniu ścieżki zawodowej
1

http: //www.coachfederation.org/intcoachingweek/about‐coaching/

2

http://www.coachfederation.org/intcoachingweek/about‐coaching/
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• Określeniu indywidualnych mocnych i słabych stron
• Skonstruowaniu sieci kontaktów potrzebnych do efektywnego poszukiwaniu pracy
oraz rozwoju kariery
• Kształtowaniu własnego wizerunku na rynku pracy oraz w sferze osobistej
Istotą działań coacha, jest inspirowanie klienta do samodzielnego poszukiwania zasobów
osobistych, dzięki którym może on realizować swoje plany. Coach może dzielić się informacją
zwrotną, na temat działań podejmowanych przez klienta, ale to klient ponosi za nie wszelką
odpowiedzialność. Ważne, zatem, aby coach starał się unikać doradzania, a jedynie
stymulował klienta w taki sposób, by ten samodzielnie kreował rozwiązania swoich
problemów. Samodzielność klienta w budowaniu własnych strategii działania gwarantuje
większą chęć do wprowadzania ich w życie. Mottem dobrego coacha powinna być sentencja:
„Zadawaj właściwe pytania, zamiast dawać odpowiedzi”
Rozmowa jako podstawowe narzędzie coachingu
Rozmowa jest podstawowym narzędziem stosowanym zarówno w coachingu
grupowym jak i indywidualnym. Dzięki odpowiednio prowadzonemu dialogowi klient ma
szanse podjąć działania zmierzające do wprowadzenia życiowych zmian oraz samodzielnie
zbudować strategie wprowadzania tych zmian. Nie istnieją sztywno określone ramy
rozmowy coachingowej. Prowadząc dialog, coach może inicjować partnerską dyskusję
zmierzającą do wygenerowania przez klienta innowacyjnych pomysłów, odmiennego
spojrzenia na sprawy, które do tej pory wydawały się oczywiste. Coach, prowadząc rozmowę,
może też wspierać klienta w przemodelowaniu dotychczasowego sposobu myślenia, po to,
aby nowe, świeże spojrzenie na problem uruchomiło proces kreatywnego poszukiwania
rozwiązań. Warto również podkreślić, że rolą coacha jest udzielanie informacji zwrotnej.
Ważne, aby był ona konstruktywna, przyjazna i zachęcała klienta do dalszej pracy nad sobą.
Każdy odpowiedzialny coach musi również pamiętać, że coaching to nie działania
terapeutyczne, a czynności wspierające zmianę negatywnych zachowań.

Solution Focused Model
rozwiązań.

‐

coaching skoncentrowany na poszukiwaniu

Solution Focused Model, czyli model coachingu skoncentrowany na poszukiwaniu rozwiązań,
wspiera klienta w myśleniu o przyszłości oraz poszukiwaniu metod i sposobów, które
skutecznie pomogą mu w realizowaniu planów. Istotą modelu jest szacunek dla autonomii
klienta oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
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W modelu Solution Focused klient odkrywa swoje mocne strony, bazując na przeszłych
doświadczeniach, po to, by zmaksymalizować efektywność własnych działań w przyszłości.
Przeszłość stanowi źródło wielu pozytywnych doświadczeń i zdarzeń, które mogą być
wskazówką, jak budować pozytywną przyszłość. W procesie coachingu zadaniem klienta nie
jest koncentrowanie się na problemie oraz jego przyczynach, ale na osobistych pozytywnych
zasobach oraz mocnych stronach, które klient może wykorzystać w przyszłości.

Główne założenia Solution Focused Model ‐ modelu skoncentrowanego na poszukiwaniu
rozwiązań:
• Zmiany są w życiu człowieka nieuniknione. Ważne jest, by nauczyć się kontrolować
ich kierunek, tak by były to zmiany pozytywne.
• Każdy człowiek ma prawo do indywidualnego postrzegania świata, należy szanować
ten cenny i wyjątkowy punkt widzenia.
• Koncentracja na rozwiązaniu może przynieść więcej korzyści niż koncentracja na
samym problemie. Nie zawsze, widząc przyczyny problemu udaje się nam znaleźć
rozwiązanie.
• Ludzie posiadają kompetencje i umiejętności, które mogą wykorzystać wprowadzając
zmiany w życiu. Potrzebują jedynie impulsu, aby je odnaleźć i skutecznie zastosować.
• Warto stopniowo wprowadzać małe zmiany w życie. W przyszłości ich wartość będzie
rosła.
Założenia modelu „SIMPLE 3 ” ‐ Paul Z. Jackson i Mark McKergow 4 :
1. Solutions ‐ rozwiązanie zamiast problemu
Model silnie koncentruje się na rozwiązaniach. Zachęca do ukierunkowania rozmowy z
klientem na poszukiwanie rozwiązań i określenie punktu wyjścia do dalszego działania.
2. In‐between – interakcja w działaniu
W poszukiwaniu rozwiązania należy pamiętać o podejściu systemowym, mówiącym, że
wszelkie, nawet z pozoru niezależne działania pozostają w związku ze sobą. Dzięki temu
łatwiej uświadomić sobie, że drobne zmiany, systematycznie wprowadzane w życie metodą
małych kroków, w przyszłości złożą się na duży sukces.
3

Tłum. z j. ang.: prosty

4

Autorzy materiałów zdecydowali zaadaptować oryginalne angielskojęzyczne ujęcie metodologii metody
Solution Focused proponowanej przez Paula Z. Jacksona i Marka Mc Kergowa, aby w pełni oddać oryginalne
założenia tego ujęcia coachingu.
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3. Make use of what’s there – wykorzystaj to, co już masz
Warto nauczyć się wykorzystywać znane już odpowiedzi oraz rozwiązania. Rozpoznając,
posiadane, istniejące już zasoby łatwiej usprawnić działania w przyszłości.
4. Possibilities – możliwości leżące w przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości
Analiza przeszłości i teraźniejszości służy określeniu zasobów, które klient posiada.
Koncentracja na mocnych stronach klienta pomaga mu wykonać mały krok w kierunku
pożądanej wizji przyszłej sytuacji.
5. Language‐ prosty język
Prosta, zrozumiała informacja zwrotna wzmacnia pozytywne działania klienta. Warto
doceniać pozytywne zachowania klienta, wysiłek, który wkłada w osiąganie sukcesów, a nie
koncentrować się na jego inteligencji czy przymiotach osobowości. Dzięki temu klient ma
szansę wypracować postawę otwartą na potencjalne zmiany. Budowanie zaufania jest
niezwykle ważne, aby klient efektywnie wprowadził zmiany w życie.
6. Every case is different
Niepowtarzalność punktu widzenia klienta powinna być szanowana na każdym etapie
procesu. Samodzielność w podejmowaniu decyzji wzmacnia odpowiedzialność klienta za
realizowanie zamierzeń I określanie kolejnych celów.

Aspekty modelu skoncentrowanego na poszukiwaniu rozwiązań
Model Solution Focused prezentowany jest Gwendę Schlundt Bodien.
Model składa się z czterech kompetencji: pomaganie, kierowanie, instruowanie, szkolenie.
Kompetencje te mogą być używane w zależności od specyfiki sytuacji oraz potrzeb klienta.
• Pomaganie ‐ stosowane jest, aby wesprzeć klienta w określeniu celu oraz możliwych
dróg prowadzących do jego osiągnięcia.
• Kierowanie – stosowane jest, gdy klient zobowiązany jest do zrealizowania celów
narzuconych przez czynniki zewnętrzne, ale samodzielnie może określić sposób
osiągnięcia celu.
• Szkolenie – rekomendowane jest, gdy klient samodzielnie określił cel, jednak czynniki
zewnętrzne ograniczają go w zdefiniowaniu sposobów zrealizowania celu.
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• Instruowanie – stosowane jest, gdy zarówno cele jak i sposób ich osiągnięcia jest
niezależny od klienta.
Model prezentuje szereg narzędzi przydatnych w pracy z klientem w różnych sytuacjach, w
tym sytuacjach dotyczących zadań zawodowych, które często są ograniczone przez
zewnętrznie ustalone procedury. Prezentowany materiał zawiera wybrane ćwiczenia,
wykorzystywane w modelu Solution Focused. Scenariusz ćwiczeń bazuje przede wszystkim na
filozofii coachingu, który daje klientowi swobodę wyboru celów i znalezienia najbardziej
korzystnego sposobu, by je osiągnąć.
Sugestie do pracy z klientem według modelu Solution Focused
Warto zacytować idee Brief Coaching (z j. ang.: krótki coaching 5 ) oraz metody SIMPLE, aby
wskazać, co coach stosujący model skoncentrowany na poszukiwaniu rozwiązań powinien, a
czego nie powinien robić, pracując z klientem:
• Wsłuchaj się w opowieść klienta, aby zrozumieć, co rzeczywiście się dzieje.
• Pamiętaj, aby ukierunkować rozmowę na poszukiwanie rozwiązań, a nie
identyfikowanie przyczyn problemów.
• Szukaj pozytywnych, użytecznych związków.
• Sugeruj samodzielne poszukiwanie przez klienta pozytywnych obrazów przyszłości,
unikaj sugerowania gotowych rozwiązań.
• Przyjmij, że klient najlepiej wie, czego pragnie. Akceptuj wybory, których dokonuje.
• Wzmacniaj wiarę klienta w to, że dzięki posiadanym zasobom potrafi on stopniowo
dojść do upragnionego celu.
• Wzmacniaj niezależność klienta oraz jego samodzielność w wyborze, bądź w
odrzuceniu określonej opcji. Unikaj działań, które mogłyby podważyć autonomię
klienta.
• Prezentuj pozytywne nastawienie oraz optymizm. Chwal działania klienta oraz jego
wysiłek, zmierzający do poprawienia jego własnej sytuacji.

5

Tłumaczenie autorów
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Wskazówki – MODUŁ 1
Ćwiczenie
Poszukaj
która…

Cel

Potrzebne materiały

dla
Jeśli jest to możliwe, Kopie załącznika
warto
wydłużyć każdego uczestnika
ćwiczenie,
prosząc
uczestników
o
autoprezentację
w
małych
grupach.
Uczestnicy
mogą
wybrać lidera, który
później zaprezentuje
całą grupę na forum.
Opracowanie zasad 30 – 45 Przed przystąpieniem Tablica, mazaki, papier
do ćwiczenia warto
współpracy
minut
zaprezentować
obowiązujących
w
założenia
coachingu
czasie warsztatu
oraz zasady pracy
coach.

osoby, Integracja

Kontrakt

Czas
Komentarz
trwania

uczestników

25‐30
minut

Praca z metaforą 1 Rozwój umiejętności 90 – 120 Ważne, aby zachęcić Mazaki, kolorowe kredki,
zmiany perspektywy

minut

uczestników
maksymalnej
kreatywności.

do kolorowe
gazety,
kolorowy papier, klej,
nożyczki, duże kartony
(dwa kartony dla każdej
grupy)

Poziomy
neurologiczne
według
Roberta
Diltsa

45 – 60 Ważne, aby każdy z Tablica, mazaki, załącznik
Identyfikacja
uczestników
miał z listą pomocnych pytań
problemu i określenie minut
szansę wcielić się w
zasobów pomocnych
rolę
coacha
oraz
w
znalezieniu
klienta.
rozwiązania

Zmiana
perspektywy
–
praca z metaforą 2

to
możliwe, Karta coacha
Rozwój umiejętności 45 – 60 Jeśli
uczestnicy
powinni
zmiany perspektywy minut
realizować ćwiczenie w
w
określaniu
atmosferze intymności,
problemu
i
np. mogą wyjść na
poszukiwaniu
dziedziniec
bądź
rozwiązań
korytarz,
aby
swobodnie rozmawiać.
13
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Praca na zasobach

Identyfikacja
oraz 45 – 60 Ćwiczenie może być Lista pytań dla coacha
realizowane
rozwój umiejętności minut
indywidualnie np. jako
poszukiwania
zadanie do wykonania
zasobów, pomocnych
w domu.
w
rozwiązaniu
problemu

Wskazówki – MODUŁ 2
Ćwiczenie
Orientacja
sukces

Cel
na Wydobycie
posiadanych
przez
nas zasobów do
budowania zaufania i
pozytywnych relacji z
innymi

Czas
Komentarz
trwania

Materiały

20 minut Ważne, aby każdy z Lista pytań dla coacha
uczestników
miał
szansę wcielić się w
rolę coacha oraz
klienta.

Pięciostopniowy
wywiad

Zrozumienie
istoty 20 minut
konstruowania
– jedna
drobnych celów dla rozmowa
osiągnięcia sukcesu w
przyszłości

Wskaż różnicę

Uświadomienie różnic 15‐20
minut
pomiędzy
szczegółową analizą
problemu a tendencją
do
poszukiwania
rozwiązań

Perspektywa
pozytywnej
przyszłości:
łańcuch pytań

Rozwój umiejętności
zadawania
pytań
kierunkujących
klienta na budowanie
pozytywnego obrazu
własnej przyszłości

Wzór
listy
pytań
pięciostopniowego
wywiadu

Ważne,
aby Brak
obserwatorzy
przekazywali
informację zwrotną
a uczestnicy mogli
korygować
swoje
działania
w
przyszłości.
20 minut Ważne jest, aby Brak
podkreślić, że to
klient
szuka
odpowiedzi a coach
powstrzymuje się od
udzielania porad.
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Pomoc klientowi w 20 minut
wizualizacji sytuacji
przyszłej,
nieobciążonej
problemem, oraz w
definiowaniu
kolejnego
małego
kroku prowadzącego
do zrealizowania celu
20‐25
Identyfikacja
Wzmacnianie
mocnych
stron
oraz
minut
zasobów drogą do
zasobów potrzebnych
sukcesu
do zrealizowania celu

Pytania o cud

Ocena postępu

Analiza postępu i 20 minut
udzielanie informacji
zwrotnej

zasad 20 – 30
Zasady pracy w Nauka
w minut
modelu Solution obowiązujących
modelu
Solution
Focused

Brak

Ważne,
aby Brak
uczestnicy pracowali
w
małych
(3‐4
osobowych) grupach.

Brak

Karta z zasadami modelu
Solution Focused

Focused

Ćwiczenia wprowadzające
Poszukaj osoby, która…
Czas trwania:
25‐30 minut
Potrzebne materiały:
Kopia tabeli, dla każdego uczestnika.
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Wprowadzenie:
Uczestnicy warsztatu powinni mieć szansę poznać się przed przystąpieniem do pracy. Nawet,
jeśli w spotkaniu biorą udział uczestnicy znający się dobrze, warto, aby zrealizowali
ćwiczenie. Być może uda się im poznać współuczestników spotkania z innej strony i
dowiedzieć się o sobie wzajemnie czegoś więcej.
Cel ćwiczenia:
Integracja uczestników. Ćwiczenie zawiera w sobie elementy wprowadzające do tematyki
coachingu, dlatego poza przełamaniem lodów i integracją, powoli wprowadza ono
uczestników w treści spotkania.
Przebieg ćwiczenia:
Rozdaj uczestnikom kopie poniższej tabeli. Każdy uczestnik powinien mieć własny
egzemplarz. Poproś, by spacerując po sali uczestnicy zatrzymywali się przy innych osobach i
posługując się tabelą próbowali zdobyć informacje, czy zgadzają się one z wybranym
stwierdzeniem. Jeśli osoba, z którą uczestnik rozmawia, zgodzi się z wybranym
twierdzeniem, powinna ona złożyć pod nim swój podpis.

Poszukaj osoby, która…
Poszukaj osoby, która zgodzi się z jednym ze stwierdzeń poniżej. Porozmawiaj z nią przez
chwilę i poproś o podpis pod stwierdzeniem, z którym się zgadza.

Doskonali swoje umiejętności Świadomie
kreuje Wie, że budowanie ścieżki
komunikacyjne.
swój wizerunek.
kariery to całożyciowy proces,
a nie tylko wybór zawodu.

Uważa, że praca nad sobą i Myśli pozytywnie o Chętnie wspiera innych ludzi w
swoimi słabościami pomaga w swojej
przyszłości radzeniu sobie z trudnościami.
budowaniu ścieżki kariery.
zawodowej.
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Uważa,
że
wzbogacanie Uważa, że jej cechą Jest otwarta na różnice postaw
efektywniej wiedzy pozwala jest empatia.
i zachowań.
radzić sobie z trudnościami.

Wie, co to jest coaching.

Śledzi trendy
rynku pracy.

na Dba o utrzymanie pozytywnych
relacji z innymi.

Kontrakt
Czas trwania:
30 – 45 minut
Potrzebne materiały:
Tablica, papier do flipchartów, flamastry
Forma ćwiczenia:
Praca całej grupy
Wprowadzenie:
Działania mające charakter coachingu wymagają ustalenia ścisłych zasad współpracy.
Niezależnie, czy jest to coaching grupowy czy indywidualny, wymaga określenia kontraktu
pomiędzy coachem a uczestnikami procesu. Dzięki kontraktowi coaching ma charakter jasno
określony w czasie, oparty na wspólnie wypracowanych zasadach i zaufaniu. Kontrakt
pozwala także na zaniechanie coachingu, jeśli którakolwiek ze stron procesu poczuje, że
określone zasady zostały naruszone bądź złamane.
Cel ćwiczenia:
Wspólne wypracowanie zasad pozwala uczestnikom zbudować zaufanie oraz wywołać
poczucie odpowiedzialności za wydarzenia, które będą miały miejsce podczas spotkania.
Kontrakt pozwala zwiększyć zaangażowanie uczestników w proces coachingu.
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Przebieg ćwiczenia:
Część 1 (10‐15 minut)
Zaprezentuj uczestnikom sugestie dotyczące budowania kontraktu pomiędzy coachem a
uczestnikami procesu. Sugestie te oparte są na dobrych praktykach coachingu i
prezentowane w materiałach teoretycznych. Wyjaśnij, dlaczego jest to istotne dla sukcesu
procesu. Powiedz, że podczas warsztatu uczestnicy będą coachami dla siebie wzajemnie,
dlatego kontrakt to pomocne narzędzie pracy.
Część 2 (20 – 30 minut)
Podziel uczestników na 4 ‐5 osobowe zespoły. Każda grupa otrzymuje karton i flamastry.
Pozwól, aby uczestnicy w małych grupach opracowali zasady, które powinny obowiązywać w
czasie warsztatów. Kiedy uczestnicy będą gotowi, poproś każdą grupę o zaprezentowanie
efektów pracy. Wspólnie wypiszcie najważniejsze zasady obowiązujące wszystkich
uczestników w czasie spotkania.

Moduł 1: Identyfikacja problemu – poszukiwanie rozwiązań
Praca z metaforą 1
Czas trwania:
90 – 120 minut
Potrzebne materiały:
Mazaki, kredki, gazety, kolorowy papier, klej, nożyczki, duże kartony (po 2 dla każdego
zespołu uczestniczącego w ćwiczeniu)
Forma ćwiczenia:
Praca w grupach
Wprowadzenie:
Metafora, zarówno słowna jak i w formie obrazu, sprzyja przedstawieniu stanu rzeczy w
odmiennym świetle, często niespodziewanym i zaskakującym. Dzięki zastosowaniu metafory,
problemy, z którymi borykamy się na co dzień, mogą zostać przeanalizowane na nowo –
sprzyja temu nietypowa, kreatywna forma prezentacji problemu.
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Cel ćwiczenia:
Relacja coachingowa to przede wszystkim rozmowa. W ćwiczeniu uczniowie mogą być
coachami dla siebie wzajemnie. Za pomocą rozmowy coachingowej oraz metafory
podejmują wspólne działania zmierzające do zidentyfikowania problemu, opisania go,
znalezienia zasobów pomagających w rozwiązaniu problemu oraz doprowadzenia do stanu
idealnego. Celem ćwiczenia jest identyfikacja problemu, z jakim borykają się uczestnicy w
kontekście wyboru ścieżki edukacji i przyszłej kariery, analiza stanu obecnego oraz określenie
stanu, jaki wydaje się być dla uczestnika idealny. Dzięki uczestnictwu w ćwiczeniu młodzi
ludzie mają szansę nauczyć się współpracy i poszukiwania wsparcia w czasie rozwiązywania
problemów oraz uświadomić sobie, że działanie w grupie pozwala na analizę różnych,
ciekawych, innowacyjnych punktów widzenia, przełamanie schematów i większą
kreatywność. Uczestnicy zadania angażują wszystkie zmysły do uporania się z problemem,
stosując metaforę oraz rozmowę coachingową.

Przebieg ćwiczenia:
Część 1 (5 – 10 minut)
Poproś uczestników, aby dobrali się w 4 – 5 osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje
komplet materiałów plastycznych.
Część 2 (10 – 15 minut)
W pierwszym etapie ćwiczenia zachęć uczestników, aby wspólnie w małych grupach
zidentyfikowali wspólny problem, z którym borykają się kształtując swoją ścieżkę edukacji i
kariery. Ważne, aby uczniowie odnaleźli taki problem, który jest realny, ważny i dotyczy
wszystkich członków grupy.
Część 3 (25 – 30 minut)
Kiedy grupy zdecydują, z jakim wspólnym problemem borykają się, poproś, aby każdy zespół
przedstawił swoją sytuację trudną w formie kolażu, przy użyciu dostępnych materiałów.
Zachęć uczestników do jak największej kreatywności.
Część 4 (10 – 20minut)
Przystępując do omówienia ćwiczenia poproś uczestników o zaprezentowanie prac i
przestawionych na nich problemów.
Przykłady pomocnych pytań podsumowujących:
• Co prezentuje praca?
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• Jaki charakter ma przedstawiony problem?
• Czy problem jest łatwy, czy trudny do rozwiązania?
• W jaki sposób można sobie z nim poradzić?
• Czy metody rozwiązania problemu zostały zidentyfikowane jako zależne od nas, czy
też może są zależne od innych ludzi?
• Kto lub co może pomóc w poradzeniu sobie z problemem?
• Czy wspólna analiza metod rozwiązania problemu podsunęła innowacyjne
rozwiązania, które nie pojawiały się w czasie analizy samodzielnej?
• Czy łatwo jest prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu?
• Dlaczego proszenie o pomoc w rozwiązaniu problemu jest łatwe? Dlaczego jest
trudne?
• Czy problem wizualizowany w przedstawiony w ćwiczeniu sposób wydaje się
łatwiejszy do rozwiązania?
Część 5 (25 – 30 minut)
Poproś uczestników, aby ponownie przygotowali kolaż, tym razem obrazujący sytuację, która
będzie miała miejsce po rozwiązaniu sytuacji trudnej.
Część 6 (15 minut)
Zachęć do prezentacji prac.
Przykłady pomocnych pytań podsumowujących:
• Czy pozytywna wizualizacja sytuacji po rozwiązaniu problemu zachęca do
poszukiwania różnych sposobów jego rozwiązania?
• Czy pozytywna wizualizacja sytuacji po rozwiązaniu problemu zachęca do
poszukiwania różnych źródeł jego rozwiązania?
• Jakie uczucia towarzyszą wyobrażeniu sytuacji, kiedy problem jest rozwiązany?
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• Czy te uczucia warte są wysiłku poszukiwania sposobów rozwiązania problemu i
wprowadzenia w życie sytuacji idealnej?

Poziomy neurologiczne według Roberta Diltsa
Czas trwania:
45 – 60 minut
Potrzebne materiały:
Tablica, papier do flipchartów, flamastry, lista pytań coachingowych
Forma ćwiczenia:
Analiza indywidualna lub w parach
Wprowadzenie:
Satysfakcja i poczucie spójności we wszystkich sferach życia sprzyja efektywnemu działaniu.
Zgodnie z twierdzeniem Roberta Diltsa istnienie trudności w jednej sferze funkcjonowania,
wpływa negatywnie na wszystkie inne. Robert Dilts zaproponował istnienie poziomów
neurologicznych, które przenikają się wzajemnie w procesach podejmowania różnorodnych
rodzajów aktywności przez człowieka. Problem pojawiający się na jednym poziomie, rzutuje
na wszystkie pozostałe. Zadaniem coacha jest pomoc klientowi w zrównoważeniu tych
poziomów poprzez identyfikację problemu i odszukanie metod i sposobów rozwiązania go.
Cel ćwiczenia:
Zachęcenie uczestników do analizy własnej działalności związanej z edukacją i budowaniem
ścieżki kariery pod kątem sytuacji, które są dla nich trudne, refleksja nad tym, jakiej sfery
życia dotyczą problemy oraz gdzie uczestnik może poszukiwać zasobów do poradzenia sobie
z trudnościami.
Przebieg ćwiczenia:
Część 1 (10 minut)
Zaprezentuj uczestnikom poziomy neurologiczne Roberta Diltsa. Zaprezentuj, jak ważne dla
ogólnego, efektywnego funkcjonowania jest dbałość o równowagę we wszystkich sferach
życia i na wszystkich poziomach funkcjonowania.
Poziomy neurologiczne Roberta Diltsa:
• Cel, misja, duchowość (wyższy cel, któremu służy działalność człowieka)
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• Tożsamość (indywidualny charakter, wyjątkowość człowieka)
• Wartości (zasady, przekonania, którymi człowiek kieruje się w życiu)
• Umiejętności (zdolności, umiejętności, talenty, które pomagają w codziennym życiu)
• Zachowania (działania, podejmowane aktywności, reakcje na codzienne wydarzenia)
• Środowisko (okoliczności ludzkiej aktywności: miejsce, czas, otoczenie)
Część 2 (5 – 10 minut)
Poproś uczestników, aby dobrali się w pary, zgodnie z własnym uznaniem, tak, aby zespoły
tworzyły osoby ufające sobie. Jedna osoba z pary wcieli się w rolę coacha, druga
zaprezentuje swój problem. Poproś, aby problem był realny i związany z edukacją lub
budowaną ścieżką kariery. Później uczestnicy w zespołach zamienią się rolami. Wręcz każdej
osobie z pary listę pomocniczych pytań, ale zasugeruj, że w rozmowie warto kierować się
intuicją i wrażliwością na problem drugiej strony.
Część 3 (25 – 30 minut)
Poproś, aby uczestnicy zadając pytania postarali się pomóc osobie, z którą pracują, w
odnalezieniu zasobów pomocnych w rozwiązaniu problemu poprzez analizę wszystkich
poziomów neurologicznych. Podkreśl, aby młodzież unikała doradzania, a skoncentrowała się
na formułowaniu pytań pomocnych w samodzielnym odnalezieniu sposobu rozwiązania
problemu.
Przykłady pomocnych pytań:
•

Kiedy, gdzie, w jakim czasie chcesz myśleć i postępować w sposób bardziej spójny niż
obecnie? Co zaobserwowałeś w swoim otoczeniu? Jaki to ma wpływ na Ciebie? Jakie
wnioski możesz sformułować na podstawie obserwacji swojego otoczenia? Co chcesz
robić, aby być bardziej spójnym? Jak chcesz się zachowywać?

• Jakie umiejętności posiadasz (chcesz posiadać)? Jak chcesz używać posiadanych
zasobów, aby być bardziej spójnym w swojej roli? Co możesz powiedzieć o swoich
umiejętnościach? Co daje świetne rezultaty? Co trzeba dopracować?
• Jak możesz określić relację między twoimi przekonaniami a działaniami? Co z nich
wynika? Czy twoje przekonania są zgodne z tym, co robisz? Które wartości są dla
ciebie ważne?
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• Jakie nowe przekonania możesz zdefiniować na podstawie swoich doświadczeń? Jakie
nowe wartości? Jak one wpływają na twój dotychczasowy system wartości?
• Wykonałeś określone działanie. Jak ono wpłynęło na twoją tożsamość (na to, kim
jesteś)? Jesteś dalej tą samą osobą? Chcesz coś zmienić w sobie?
•

Jakimi kierowałeś się wartościami, gdy wykonałeś to działanie? Wykonałeś je z
powodu określonych, ważnych dla ciebie wartości, czy z jakiegoś innego powodu?

Część 4 (5‐10 minut)
Podsumuj ćwiczenie, prosząc o podzielenie się swobodnymi uwagami na temat pracy w
parach z zachowaniem prawa do intymności uczestników.

Zmiana perspektywy – praca z metaforą 2
Czas trwania:
45 – 60 minut
Potrzebne materiały:
Wydrukowana karta coacha
Forma ćwiczenia:
Praca w parach
Wprowadzenie:
Zmiana perspektywy, próba spojrzenia na jakąś własną, często pozorną słabość może pomóc
w modyfikacji, czy nawet zniwelowaniu niechcianego zachowania.
Zaangażowanie
wyobraźni do projektowania oczekiwanego sposobu zachowania przyczynia się również do
efektywniejszej działalności.
Cel ćwiczenia:
Uczestnicy mają szansę zmierzyć się z własnymi słabościami i podjąć próbę pracy nad
elementem swojego zachowania, który uważają za niewłaściwy. Spojrzenie na określone
zachowanie z innej perspektywy i zastosowanie ujęcia metaforycznego zachęca do
autoanalizy. Praca w parach sprzyja pogłębianiu zaufania między uczestnikami i wspólnej
analizie niepożądanego zachowania.
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Przebieg ćwiczenia:
Część 1 ( 10 minut)
Poproś uczestników, aby dobrali się w dwuosobowe zespoły, zgodnie z własnym uznaniem.
Jedna osoba podejmie się roli coacha, druga będzie klientem prezentującym zachowanie,
które chce zmienić. Później uczestnicy zamienią się rolami. Uczestnicy, którzy wcielą się w
rolę coacha otrzymują karty, zgodnie, z którymi będą prowadzili rozmowę.

Karta coacha:
Zachęć klienta do opisania zachowania, które jest przez niego niepożądane i które chciałby
zmienić:
Być może, jako dziecko marzyłeś o karierze aktorskiej; teraz masz szansę wrócić do tych
marzeń. Usiądź wygodnie i wyobraź sobie, że uczestniczysz w premierze filmu, w którym
grasz. Jest to film czarno‐biały, a ty grasz w nim drugoplanową postać, obarczoną licznymi
kłopotami, trudnościami i życiowymi problemami. W czasie filmu ciągle pada deszcz, jest
smutno i mroczno.
Ja się czujesz w czasie oglądania takiego filmu? Opisz swoje uczucia? Czy dalej chcesz grać w
takim filmie? Co sprawiło, że Twoja rola jest taka przygnębiająca?
A teraz wyobraź sobie, że masz szansę stworzyć zupełnie nowy, kolorowy, jasny film.
Jak chcesz, aby wyglądała twoja postać? Jakie ma otoczenie? Jak się zachowuje? O czym
marzy? Jakie ma wartości?
Znów usiądź wygodnie i wyobraź sobie projekcję filmu z nowym Tobą w roli
głównej...Obejrzyj go od początku do końca. Opisz, co widzisz. Jak się czujesz oglądając nową
wersję filmu?
Jakie umiejętności i zasoby osobiste sprawią, że osiągniesz wymarzony cel? Co jest w tobie
wyjątkowego, co sprawi, że problem zniknie? Co jest wyjątkowego w twoim otoczeniu, co
sprawi, że problem zniknie? Jakie wyjątkowe cechy lub wartości, które posiadasz mogą być
pomocne w poradzeniu sobie z problemem?
Część 2 (30 – 45 minut)
Obserwuj działania uczniów.
Część 3 (5 minut)
Poproś uczestników o podzieleni się uwagami, odczuciami i efektami ćwiczenia.
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Praca na zasobach
Czas trwania:
(45 – 60 minut)
Potrzebne materiały:
Wydrukowane bądź zapisane na tablicy pytania coacha
Forma ćwiczenia:
Praca w parach
Wprowadzenie:
Często borykając się z trudnościami edukacyjnymi czy związanymi z kształtowaniem swojej
przyszłości, nie potrafimy odnaleźć w sobie siły i możliwości poradzenia sobie z problemem.
Warto wtedy uświadomić sobie, że każdy z nas posiada już pewne zasoby pomocne do
zmierzenia się z problemem. Należy ich jedynie w odpowiedni sposób poszukać.
Cel ćwiczenia:
Pomoc w autoanalizie zmierzającej do poszukiwania zasobów wspierających rozwiązywanie
problemów oraz wzmocnienie pozytywnych cech uczestników mających problemy z
radzeniem sobie z trudnościami. Uczestnicy mają okazję wspierać się wzajemnie w
poszukiwaniu pozytywnych zasobów i poprzez pozytywną informację zwrotną wzmacniać je.
Przebieg ćwiczenia:
Część 1 ( 10 minut)
Poproś uczestników, aby dobrali się w dwuosobowe zespoły, zgodnie z własnymi
preferencjami. Jedna osoba podejmie się roli coacha, druga będzie klientem prezentującym
swoje zachowanie, które chce zmienić. Później uczestnicy zamienią się rolami. Wręcz osobie,
która wcieli się w rolę coacha karty, zgodnie, z którymi będą prowadzili rozmowę. Zachęć do
korzystania z przygotowanych pytań intuicyjnie, zgodnie z przebiegiem rozmowy,
dostosowując pytania do potrzeb rozmówcy.
Część 2 (30 – 45 minut)
Opowiedz uczestnikom, że w życiu każdego człowieka mają miejsce trudności, przykre
wydarzenia i problemy. Często w sytuacji, w której borykamy się z trudności brakuje nam
pomysłu na ich rozwiązanie. Warto wtedy przypomnieć sobie wydarzenie z życia, kiedy
poradziliśmy sobie z problemem, warto przypomnieć sobie, co i kto nam wówczas pomógł,
jakie nasze predyspozycje, umiejętności i działania pomogły w zwalczeniu trudności. Poproś,
aby uczestnicy przypomnieli sobie taką sytuację, w której poradzili sobie z problemem.
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Zachęć do dyskusji w parach z wykorzystaniem sugerowanych pytań. Zasugeruj zmianę ról w
parach po wykonaniu zadania.
Pytania dla coacha:
• Opowiedz, co trudnego przydarzyło się Ci się w ostatnim czasie?
• Chciałbym lepiej zrozumieć tę sytuację. Gdybym był jej uczestnikiem, co bym
zobaczył?
• Co czułeś, kiedy ta sytuacja miała miejsce?
• Co sprawiło, że poczułeś, że pokonałeś trudności?
• Czy możesz opowiedzieć o czynnościach, które wykonałeś, aby pokonać trudność?
• Jakie inne okoliczności mogłyby pomóc Ci w poradzeniu sobie trudnością?
• Jaki miałeś cel podejmując określone działania w tej sytuacji?
• Czy twoje działania były zgodne z wartościami, które wyznajesz?
• Co znaczą dla Ciebie te wartości?
• Z jakimi wiążesz je nadziejami i marzeniami?
• O czym marzysz?
• Jak twoje wartości mogą ci pomóc w zrealizowaniu tych marzeń?
• Jaki tytuł chciałbyś nadać tej opowieści?
Część 3 (5 minut)
Poproś chętnych o podsumowanie pracy w parach.
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Moduł 2: Koncentracja na rozwiązaniu
Model coachingu skoncentrowanego na poszukiwaniu rozwiązań
Orientacja na sukces
(Źródło: Gwenda Schlundt Bodien,” Introduction: Four Solution Focused Competencies”, 2012; opis
wprowadzający został zaprezentowany przez autorów niniejszych materiałów)
Czas trwania:

20 minut
Materiały:
Brak
Cel ćwiczenia:
Ćwiczenie wspiera wydobywanie zasobów, które posiadamy i możemy wykorzystać do
budowania pozytywnej interakcji, budowania zaufania i satysfakcjonujących relacji z innymi.
Refleksyjne podejście do sukcesów, jakie odnosiliśmy w przeszłości pozwoli nam określić
kompetencje, które już posiadamy i z których możemy korzystać w przyszłości, wspierać
innych i samych siebie, starając się osiągnąć cele.
Ćwiczenie jest pomocne zarówno dla klienta, w rozwoju pozytywnych postaw w pracy, jak i
dla trenera w pracy na kompetencjami pomocnymi w budowaniu pozytywnych relacji z
klientem.
Wprowadzenie:
Poproś uczestników o dobranie się w pary i zastosowanie poniższej instrukcji.
Osoba 1: Wyobraź sobie sytuacje, w której osoba, z którą rozmawiałaś, była wyraźnie
zadowolona z interakcji z tobą.
Osoba 2: Przeprowadź krótką rozmowę z osobą 1 stosując poniższe pytania. Zadaj pytania
dodatkowe, aby uzyskać pełny obraz opisywanej sytuacji.
Po kilku minutach proszę zamienić się rolami.

Podsumowując ćwiczenie, warto omówić wrażenia i odczucia uczestników:
Opisz w ciągu kilku minut sytuację, w której osoba, z którą rozmawiałaś, była wyraźnie
zadowolona z interakcji z tobą. Postaraj się opisać tę sytuację w wyrazisty i żywy sposób.
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Jak zachowywałaś się w trakcie opisywanej rozmowy? Co robiłaś?
Opisz, co poszło dobrze w trakcie tej rozmowy/interakcji?
Co możesz wykorzystać w przyszłych rozmowach?

Pięciostopniowy wywiad
Czas trwania:
20 minut – jedna rozmowa
Materiały:
Karta prezentująca zasady prowadzenia pięciostopniowego wywiadu
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie wywiadu z klientem, który przejawia pragnienie
zmiany, jak i pomoc klientowi w zdefiniowaniu sytuacji, która będzie miała miejsce, gdy
nastąpi oczekiwana zmiana bądź też problem zostanie rozwiązany. Wywiad pomaga
klientowi odnaleźć zasoby, które posiada i zrobić mały krok w kierunku osiągnięcia
pożądanego rezultatu.
Wprowadzenie:
Poproś, aby uczestnicy dobrali się w trzyosobowe zespoły. Jedna osoba wciela się w rolę
trenera, druga pełni rolę klienta, trzecia osoba jest obserwatorem.
Osoba 1: Coach wykorzystuje poniższe pytania, aby przeprowadzić wywiad z klientem, który
chce doprowadzić do zmiany w ścieżce kariery lub rozwiązać nurtujący problem zawodowy.
(Staraj się traktować pytania jako wytyczne wspierające rozmowę. Nie traktuj ich dosłownie,
podążaj za tym, co klient mówi i bądź wrażliwy na jego punkt widzenia).
Osoba 2: Zadaniem klienta jest zaprezentowanie prostego, ale realnego problemu
związanego z jego pracą zawodową lub w budowaniem ścieżki kariery.
Osoba 3: Obserwator zapisuje ważne aspekty rozmowy coacha z klientem, wszystkie te
zachowania, na które zwrócił uwagę. Czy autonomia klienta była respektowana? Czy klient
czuł się komfortowo? Czy proces był korzystny dla obydwu stron? Jeśli tak, co było
szczególnie przydatne? Jeśli nie, dlaczego?
Jeśli czas pozwoli, zachęć uczestników do zmiany ról.
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Pięciostopniowy wywiad ‐ pytania
(Źródło: Gwenda Schlundt Bodien, “Introduction: Four Solution Focused Competencies”,
2012)
Krok 1. Jasno określ problem lub potrzebę zmiany
9 Opisz problem.
9 Jakie aspekty związane z problemem powinnaś przedyskutować, aby ta rozmowa była
dla ciebie przydatna?
9 Jak mogę ci pomóc?
9 Co cię martwi? Dlaczego?
9 Co stanowi dla ciebie istotę problemu?
Krok 2. Opisz rezultat, który pragniesz osiągnąć po rozwiązaniu problemu?
9 Co chcesz osiągnąć?
9 Jak będzie wyglądać sytuacja po rozwiązaniu problemu?
9 Skąd będziesz widziała, że problem został rozwiązany?
9 Co zmieni się na lepsze po rozwiązaniu problemu?
9 Przyjmijmy, że minęło kilka miesięcy. Jesteś zadowolona z obrotu sprawy. Co uległo
zmianie na lepsze? Czym różni się ta sytuacja od sytuacji problemowej? Jakie
zauważasz różnice w swoim postępowaniu? Co możesz teraz robić zupełnie inaczej?
Na czym polegają te różnice?
Krok 3: Określ swoja pozycję
9 Określ punkt, w którym jesteś teraz. Zastosuj skalę od 0 do 10, gdzie 0 jest punktem
wyjścia, w którym jeszcze niczego nie osiągnęłaś a 10 punktem, w którym upragniony
rezultat został osiągnięty.
9 Uzasadnij, co zrobiłaś, aby osiągnąć punkt, w którym obecnie jesteś?
9 Jak określisz swoje osiągnięcia?
9 Co zmieni się, gdy osiągniesz następny punkt na skali?
Krok 4: Zanalizuj swoje osiągnięcia w przeszłości
9 Opisz, kiedy sytuacja wyglądała dobrze.
9 Opisz sytuację określającą punk, który udało ci się uzyskać najwyżej na skali?
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9 Kiedy sprawy wyglądały tylko nieco lepiej? Kiedy problem wydawał się być trochę
mniej dolegliwy?
9 Kiedy byłaś w sytuacji bliskiej punktowi 10?
9 Co wyglądało lepiej? Jak to osiągnęłaś? Jak zainicjowałaś drogę osiągnięcia tego
punktu?
Krok 5: Jeden krok naprzód.
9 Co określisz, jako korzystne dla ciebie w tej rozmowie? Jak możesz to wykorzystać?
9 Opisz potencjalny krok naprzód, który możesz wykonać, aby zbliżyć się do
wymarzonego celu.
9 Jakie niewielkie działanie możesz podjąć już jutro? Opisz je.
9 Co możesz zrobić jutro, by polepszyć sytuację?
9 Jak inni zorientują się, że uczyniłaś jeden krok naprzód, by osiągnąć sukces?

Wskaż różnicę
Analiza różnicy pomiędzy koncentrowaniem się na problemie a koncentrowaniem się na
poszukiwaniu rozwiązania.
Czas trwania
15‐20 minut
Materiały:
Brak
Cel ćwiczenia:
Współczesne wymogi cywilizacyjne często kierunkują nasz sposób myślenia na szczegółową,
głęboką analizę problemu i jego przyczyn. Ćwiczenie pozwala określić różnicę między
sposobem myślenia zorientowanym na analizę problemu a myśleniem ukierunkowanym na
poszukiwanie możliwych rozwiązań. Postawa zorientowana na poszukiwanie rozwiązań
podkreśla znaczenie zasobów wspierających ten proces, dzięki czemu zostaje osłabiona
istota problemu.
Wprowadzenie:
Poproś uczestników o podział na zespoły składające się z trzech osób. Jedna osoba pełni rolę
coacha, druga klienta, trzecia obserwatora.
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Osoba 1: Klient prezentuje prosty problem dotyczący jego ścieżki kariery lub sygnalizuje
potrzebę wprowadzenia zmiany w swoich działaniach kształtujących ścieżkę kariery.
Osoba 2: Zadaniem trenera jest wysłuchanie klienta, pod kątem szczegółowej analizy jego
problemu oraz przyczyn, które doprowadziły do zaistnienia trudności.
Osoba 3: Zadaniem obserwatora jest koncentrowanie uwagi na zachowaniach klienta i
trenera. Czy autonomia klient została uszanowana? Czy klient czuł się komfortowo? Czy
proces był korzystny dla obydwu stron? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, dlaczego?
Głównym zadaniem obserwatora, jest próba zdefiniowania różnic pomiędzy podejściem
skoncentrowanym na problemie oraz podejściem skoncentrowanym na poszukiwaniu
rozwiązań, realizowanym w poprzednim ćwiczeniu w oparciu o pięciostopniowy wywiad.
Warto zachęcić uczestników do podzielnie się uwagami na temat odczuć i wrażeń
dotyczących różnic, między dwoma wskazanymi podejściami.

Alternatywny przebieg ćwiczenia:
Ćwiczenia ‘Pięciostopniowy wywiad’ oraz ‘Wskaż różnicę: Analiza różnicy pomiędzy
koncentrowaniem się na problemie a koncentrowaniem się na poszukiwaniu rozwiązania’
traktowane są, jako jedno ćwiczenie. Uczestnicy nie zamieniają się rolami.
Osoba 1: Coach dwukrotnie podejmuje się analizy problemu wskazanego przez klienta. Za
pierwszym razem stosując założenia podejścia skoncentrowanego na problemie, za drugim
wykorzystując podejście skoncentrowane na poszukiwaniu rozwiązań.
Osoba 2: Zadaniem klienta jest wskazanie sytuacji związanej ze środowiskiem pracy bądź
procesem budowania ścieżki kariery, która stanowiła dla niego trudność.
Osoba 3: Obserwator proszony jest o zapisanie różnic pomiędzy podejściami.

Perspektywa pozytywnej przyszłości: łańcuch pytań.
Czas trwania: 20 minut
Cel:
Ćwiczenie służy uświadomieniu, jak ważne jest zadawanie pytań, które nie sugerują klientowi
gotowego rozwiązania problemu. Są one szczególnie ważne w modelu Solution Focused,
zorientowanym na poszukiwanie rozwiązań. Ćwiczenie pozwala opanować umiejętność
konstruowania pytań, które zainspirują klienta do samodzielnego projektowania rozwiązania
problemu oraz wizualizowania pozytywnej przyszłości.
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Wprowadzenie:
Zachęć uczestników do pracy w parach. Jedna osoba wciela się w rolę coacha, druga jest
klientem.
Osoba 1: Zadaniem klienta jest przedstawienie sytuacji związanej z edukacją bądź
budowaniem ścieżki kariery, którą ocenia jako trudną, bądź problematyczną, wymagającą
zastosowania zmian w działaniu. Ważne, aby była to sytuacja realna, ale przedstawiona
przez klienta w sposób nieskomplikowany.
Osoba 2: Zadaniem coacha jest przygotowanie szeregu pytań, które pomogą klientowi w
zbudowaniu obrazu sytuacji, jaka nastąpi po skutecznym wprowadzeniu zmiany bądź
rozwiązaniu problemu. Początkowe pytanie powinno opierać się na wypowiedziach klienta,
przedstawiających wybraną sytuację. Odpowiedź na zadane pytanie stanowi bazę do
skonstruowania kolejnego pytania. Pytania powinny tworzyć ogniwa połączone tak, jak w
łańcuchu.
Przykład:
Klient: Chciałbym uzyskać tytuł licencjata.
Coach: Co się zmieni, kiedy uzyskasz tytuł licencjata?
Klient: Chciałbym mieć bardziej ambitną pracę.
Coach: To zrozumiałe, wielu ludzi tego pragnie (stwierdzenie normalizujące). Kiedy
znajdziesz lepszą pracę, co to zmieni w twoim życiu?
Klient: Byłbym bardziej szanowany przez ludzi wokół.
Coach: Co zmieniłby w twoim życiu prywatnym / twojej karierze, większy szacunek innych
ludzi?
Itd…itd…

Pytania o cud.
Czas trwania:
20 minut
Materiały:
Brak
Cel ćwiczenia:
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Solution Focused, czyli model coachingu skoncentrowanego na poszukiwaniu rozwiązań
prowadzących do stworzenia pozytywnej wizji przyszłości zakłada, że klient posiada
ekspercką wiedzę na swój własny temat, dzięki czemu sam najlepiej określa swoje potrzeby,
oczekiwania oraz wskazuje zasoby służące stopniowemu osiąganiu celów.
Celem tego ćwiczenia jest pomoc klientowi w stworzeniu wizji sytuacji, która zaistnieje, gdy
problem zostanie rozwiązany. Coach wspiera klienta w określeniu pierwszego kroku, który
może on wykonać, aby zbliżyć się do upragnionego celu. Działanie takie wzmacnia pozycję
klienta, pozwalając mu wizualizować pożądaną przyszłość i określić realne środki, które
można podjąć, aby zbliżyć się do celu.
Wprowadzenie:
Pierwszy krok: Coach zachęca klienta do określenia problemu, czy sytuacji trudnej związanej
ze ścieżką kariery, która wymaga wprowadzenia zmian w zachowaniu czy sposobie działania
klienta. Stara się przeanalizować opowieść klienta i wyciągnąć wnioski.
Krok drugi: Coach prezentuje sytuację, w której problem znika, używając słów: Wyobraź
sobie, że dziś w nocy zdarzył się cud, kiedy spałeś w twojej karierze wszystko się zmieniło,
nurtujący cię problem przestał istnieć. Postaraj się zrelaksować i opisz, jaka jest twoja kariera
po zadziałaniu cudu.
Pytania pomocnicze dla coacha:

1. Po czym poznajesz, że zdarzył się cud?
2. Jakie zmiany dostrzegasz?
3. Czy słyszysz coś, co sprawia, że sytuacja się różni?
4. Jakie uczucia towarzyszą nowej sytuacji?
5. Co innego jeszcze sprawia, że stwierdziłeś różnicę?

6. Co różni nową sytuację od obecnej?
7. Co zauważą inni ludzie, usłyszą lub poczują będąc z tobą w nowej sytuacji?
8. Jak będziesz zachowywał się w stosunku do innych ludzi w twojej nowej sytuacji?
9. Jak inni będą zachowywać się wobec ciebie w nowej sytuacji?
10. Co najbardziej podoba ci się w twojej nowej sytuacji?
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11. Pomyśl, jaki jeden mały krok warto wykonać, aby zbliżyć się do sytuacji, która zaistniała
po nastąpieniu cudu. Powinien to być jeden, mały, realistyczny ruch.
Po zakończeniu ćwiczenia warto zachęcić całą grupę do dyskusji, na temat użyteczności
ćwiczonej techniki.

Wzmacnianie zasobów w drodze do sukcesu.
Czas trwania:
20‐25 minut
Materiały:
Brak
Cel ćwiczenia:
Klient wizualizował swoją pozytywną przyszłość oraz zdefiniował cele, które chce osiągnąć.
Teraz warto zachęcić go, aby wrócił pamięcią do przeszłości i tam odnalazł zasoby, dzięki
którym może osiągnąć swój cel w przyszłości. Często nie doceniamy własnych sukcesów z
przeszłości, a mocne strony oraz zalety, które przyczyniły się do ich osiągnięcia, mogą być
skutecznie wykorzystywane w przyszłości. Rolą coacha jest pomoc klientowi w
uświadomieniu, wyeksponowaniu i wykorzystaniu zasobów, które klient posiada i może
wykorzystać przy podejmowaniu działań zmierzających do osiągnięcia upragnionego celu.
Przebieg ćwiczenia:
Zachęć uczestników do pracy w trójosobowych lub czteroosobowych zespołach. Jeden osoba
odgrywa rolę klienta, jedna pełni rolę coacha oraz jedna lub dwie osoby podejmują się roli
obserwatorów. Dwóch obserwatorów może pomóc w uzyskaniu bardziej obiektywnego
obrazu sytuacji oraz zminimalizować ryzyko przeoczenia ważnych zasobów, które klient
posiada.
Osoba 1: Zadaniem klienta jest przedstawienie sytuacji związanej z edukacją bądź
budowaniem ścieżki kariery, sytuacji trudnej lub problematycznej, która zakończyła się
sukcesem. Ważne, aby klient przypomniał sobie jak najwięcej szczegółów związanych z tą
trudną sytuacją.
Osoba, 2: Coach stara się zdobyć jak najwięcej informacji związanych z sytuacją, oraz pomóc
klientowi w uświadomieniu posiadanych zasobów, korzystając z pytań:
• Jak to się stało, że osiągnąłeś sukces?
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• Co zrobiłeś, że osiągnąłeś sukces?
• Jakie twoje pozytywne cechy przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu?
• Jakie zachowania były przydatne w osiągnięciu sukcesu?
• Czy uważasz, że te kompetencje/zachowania można wykorzystywać częściej, w
innych sytuacjach? W jakich sytuacjach? Kogo mogą dotyczyć?
• Do jakich zmian w twojej pracy czy karierze mogą przyczynić się posiadane przez
ciebie kompetencje ?
Osoba 3 i 4: Obserwatorzy zwracają uwagę na szczegóły, które mogą być mocnymi stronami
oraz pozytywnymi zasobami klienta i zapisują je. Jak to się stało, że klient osiągnął sukces? Co
klient zrobił ,by osiągnąć sukces? Czy klient skutecznie używał swoich pozytywnych
zasobów?
Obserwatorzy spisują także pytania, które były szczególnie pomocne w odnalezieniu
pozytywnych zasobów klienta, w zaistniałej interakcji z coachem.

Obserwator

Obserwator 1

Obserwator 2

Zachowania
klienta

i

zasoby Pomocne pytania

1. ……………

1. …………………………………

2. ……………

2. …………………………………

3. ……………

3. …………………………………

4. ……………

4. …………………………………

5. ……………

5. …………………………………

6. ……………

6. …………………………………

1. ……………

1. .……………………………….

2. ……………

2. ………………………………..

3. ……………

3. ………………………………..

4. ……………

4. ………………………………..
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5. ……………

5. ………………………………..

6. ……………

6. ………………………………..

Osoby 2, 3 i 4: Po zakończeniu procesu, coach i obserwatorzy wymieniają swoje uwagi i
dyskutują, jakie pozytywne opinie przekażą klientowi.
Warto pamiętać, że pozytywna informacja zwrotna powinna dotyczyć zachowań klienta
takich jak konkretna strategia działania, a nie przymiotów osobistych jak np. inteligencja
sama w sobie. Carol Dweck, psycholog pracujący w Stanford University, stwierdziła, że
inteligencja czy talent, to dopiero punkty wyjścia do rozwoju osobistego. Ważne jest, aby
wzmacniać w ludziach sposoby wykorzystywania tych przymiotów. Pozytywna informacja
zwrotna dotycząca zachowań bardziej stymuluje rozwój niż komplementowanie walorów, na
które człowiek nie ma bezpośredniego wpływu.

Ocena postępów
Czas trwania:
20 minut
Materiały:
Brak
Cel ćwiczenia:
Klient opisał już swoją wymarzoną przyszłość oraz ścieżkę zmierzającą do osiągnięcia
sukcesu, wybrał także pierwszy mały krok, który należy wykonać, aby zbliżyć się do sukcesu
w zrealizowaniu celu. Celem ćwiczenia jest podjęcie próby oceny postępu, jakiego klient
dokonał oraz uświadomienie mu, że dzięki małym krokom oraz swoim pozytywnym zasobom
osiągnął duży postęp.
Wprowadzenie:
Zachęć uczestników do pracy w parach. Jeden uczestnik pełni rolę klienta, drugi coacha.
Osoba 1: Klient wraca do sytuacji trudnej związanej z jego ścieżką kariery.
Osoba 2: Coach prosi klienta o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, które pozwolą ocenić,
krok po kroku, jak bardzo sytuacja zmieniła się od czasu wystąpienia problemu, jak również
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odkryć konkretne działania, które klient podjął, aby poprawić swoją sytuację. Wreszcie,
ćwiczenia wspiera klienta w definiowaniu małego kroku, który pomoże w zbliżeniu się do
oczekiwanego rezultatu.
Pomocne pytania:
1. Wyobraź sobie skalę od 0 do 10. 10 reprezentuje twój cel, wymarzony stan kariery,
pracy zawodowej lub edukacji. O oznacza sytuację, w której wystąpił problem, nic
jeszcze zostało zrobione, aby ją poprawić
2. W którym miejscu skali jesteś w tej chwili? Co sprawia, że jesteś akurat w tym
miejscu?
3. W jaki sposób dotarłeś do tej pozycji na skali? Jakie twoje zasoby sprawiły, że jesteś w
tym miejscu? Co ci najbardziej pomogło? Co przyczyniło się do zmiany z punktu 0 na
obecny punkt? Postaraj się opisać swoje szczegółowe działania.
4. Co wydarzyłoby się, gdybyś osiągnąć wyższy punkt na skali? Czy twoja ścieżka kariery
byłaby bardziej zaawansowana? Jeśli tak, jakie wskazałbyś różnice między chwilą
obecną, a tą o jeden punkt bardziej zaawansowaną? Co mogłoby ci pomóc osiągnąć
wyższy punkt? Jak inaczej mógłbyś postąpić?
5. Wyobraź sobie, że jesteś o jeden punkt wyżej niż teraz. Jakie zmiany nastąpiły w
twojej karierze? Jak rozpoznałeś, że jesteś o jeden punkt wyżej? Dlaczego nowa
sytuacja jest dla ciebie korzystniejsza?
6. Wyobraź sobie, że jesteś o dwa punkty wyżej niż teraz, co musiałoby się wydarzyć,
abyś uznał, że dokonałeś znaczącego postępu?
7. Czy uważasz, że ta rozmowa była użyteczna dla ciebie? Co szczególnie wydało ci się
pomocne? Jaki jeden, mały krok wykonasz, aby zbliżyć się do celu? Opisz ten krok
szczegółowo?
8. Kto może pomóc ci w wykonaniu tego małego kroku? Co konkretnie, ta osoba może
zrobić, aby ci pomóc?
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Zasady pracy w modelu Solution Focused
(Źródło: Gwenda Schlundt Bodien, „Introduction: Four Solution Focused Competencies”,
2012; opis wprowadzający został zaprezentowany przez autorów niniejszych materiałów)
Czas trwania:
20 ‐ 30 minut
Materiały:
Broszura prezentująca zasady pracy w modelu SF
Wprowadzenie:
Celem ćwiczenia jest prezentacja i analiza zasad obowiązujących w modelu Solution Focused,
modelu skoncentrowanym na poszukiwaniu rozwiązań. Uczestnictwo w ćwiczeniu pomaga
osobom podejmującym rolę coacha stosować własny kodeks postępowania w pracy z
klientem, uwzględniający prawo do wyrażania opinii, tworzenia własnych rozwiązań oraz
samodzielnego działania klienta.
Wprowadzenie:
Zachęć uczestników do pracy w sześcioosobowych grupach. Zespoły powinny zapoznać się z
zasadami pracy coacha w modelu Solution Focused. Każdy uczestnik grupy wybiera te
zasady, które jego zdaniem są najważniejsze i wyjaśnia swoją decyzję grupie. Warto zachęcić
grupy do dyskusji na forum i odpowiedzi na pytania:
• Czy te zasady są przydatne w pracy z klientem?
• Jeśli tak, które z nich są najważniejsze?
• Jak można zastosować wybrane zasady? W jakich sytuacja mogą okazać się
przydatne?

Zasady pracy coacha w modelu SF
Wspieraj autonomiczne definiowanie celów przez klienta. Metoda SF zakłada, że klient ma
prawo do własnych wyborów a coach nie ma prawa narzucania mu celów. Jeśli sami
dokonujemy wyboru określonego celu, czujemy się wewnętrznie zmotywowani do jego
osiągnięcia.
Zapewnij wolność w określaniu przydatności metody SF. Podejście SF zakłada, że istnieją
rozwiązania zewnętrzne, które może zaoferować trener. Jednak to klient dokonuje wyboru
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przydatnych rozwiązań. Poprzez oferowanie rozwiązań trener wspiera autonomię procesu,
co zwiększa prawdopodobieństwo pozytywnej interpretacji rozwiązania.
Zaoferuj rady i pomoc, jeśli zostaniesz o to poproszony przez klienta. Gdy klient prosi o
radę, informację, wiedzę itd., trener powinien zaoferować pomoc oraz zapytać, czy oferta
jest dla klienta użyteczna. Jeśli trener uważa, że może zaoferować cenną radę, powinien
zrobić to w taki sposób, aby klient mógł ją przyjąć lub odrzucić
Zaktywizuj klienta. SF zakłada, że trener aktywizuje klienta poprzez zadawanie pytań i oraz
stworzenie możliwości doświadczenia procesu. Metoda opiera się na doświadczeniach
klienta i powinna być stosowana w sposób interaktywny. Klient proszony jest o wydobycie
swojej wiedzy na dany temat, co pozwala mu na zrozumienie i zapamiętanie wiedzy.
Wyjaśnianie angażuje klienta i pozwala na wydobycie wiedzy zinternalizowanej.
Wspieraj poczucie posiadania określonych kompetencji. Podejście SF zakłada, że klient
posiada określone kompetencje, wiedzę i umiejętności i pozwala mu na uświadomienie sobie
tego faktu.
Skup się na przydatności dla klienta. Podejście SF koncentruje się na tym, co użyteczne dla
klienta poprzez zdawanie pytań dotyczących przydatności procesu (na początku, w trakcie i
po zakończeniu rozmów).
Przedstaw informację zwrotną. Pozytywna informacja zwrotna, bezpośrednia i pośrednia,
odgrywa ważną rolę w procesie. Dzięki niej klient może wyrobić sobie zdanie dotyczące tego,
co robi dobrze. Tego rodzaju feedback stymuluje rozwój.
Trenerzy SF unikają
komplementowania inteligencji czy osobowości a także podawania negatywnej informacji
zwrotnej dotyczącej osobowości, inteligenci lub błędów popełnionych przez klienta. Takiego
rodzaju informacja zwrotna nie pozwala na otwartość myślenia a stymuluje zamknięte
podejście do możliwości rozwoju i zmiany.
Pomóż klientowi poprawić proces samodzielnego rozumowania poprzez zadawanie pytań
naprowadzających i normalizowanie. Jeśli klient popełni błąd, trener zadaje pytania, które
pomagają klientowi przejść przez proces myślowy stopniowo (Jak doszedłeś do tej
odpowiedzi? Jak możesz jeszcze udoskonalić swoją odpowiedź?) i poprawić ten proces
samodzielnie. Trener SF unika identyfikowania błędów, ale zadaje pytania, które wskazują na
możliwość poprawy. Trener SF normalizuje błędy („Większość ludzi pomyślałaby tak
samo…”)
Pracuj nad potrzebą poczucia więzi. Jeśli ludzie odczuwają istniejące poczucie więzi, są
bardziej wewnętrznie zmotywowani do tego, by się uczyć. Dlatego też trener stwarza
pozytywną, zachęcającą i doceniająca atmosferę, w której można rozwijać poczucie więzi
poprzez uznanie punktu widzenia drugiej osoby bez oceniania lub przypisywania jej poczucia
winy.
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