PROGRAM SZKOLENIOWO-MENTORINGOWY
Spełnij swoje marzenie o akredytacji w ICF.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA

„Gdy serce chce, znajdzie tysiąc sposobów.
Gdy nie chce, znajdzie tysiąc wymówek.”
– Arlen Price

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:

Ćwiczenie 1:
1. Przeczytaj opisy poszczególnych kompetencji coachingowych i zaznacz, gdzie jesteś na ten
moment. Dzięki temu będziesz mógł/mogła zweryfikować, na jakim etapie rozwoju
kompetencji coachingowych jesteś oraz dokąd zmierzasz.
Teraz przejdź do tabeli poniżej i wykonaj punkt 1. Następnie przejdź do punktów 2-10.
2. Podsumuj, które kompetencje potrzebujesz szczególnie rozwinąć?

3. Ile czasu sobie na to dajesz?

4. Po czym poznasz, że je rozwijasz?

5. Jak będziesz to monitorować?

6. Co to dla Ciebie oznacza coachować po mistrzowsku?

7. Kiedy już to osiągniesz, co stanie się możliwe?

8. Podsumowując całe to ćwiczenie, jaki cel chcesz sobie postawić na najbliższe 3 miesiące
naszej wspólnej pracy?

9. Jakie Twoje działania pomogą Ci go krok po kroku realizować?

10. Czego w związku z tym potrzebujesz ode mnie jako Twojego MentorCoacha?
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KOMPETENCJA

Dochodzenie do ACC

Poziom ACC

Dochodzenie do PCC

Poziom PCC

Budowanie relacji

W kontakcie z klientem, ale
słabo obecny, nie posługuje się
modelem świata klienta.
Elementy dopasowania,
zaufania i intymności w
rozmowie. (Można mieć
odczucia, że sesja jest
„trudna”).

Bardziej obecny w rozmowie.
Zaczyna wchodzić w model
świata klienta. Bardzo skupiony
na własnym poziomie
wykonania.

Wyższy poziom obecności,
dobre dopasowania do klienta.
Skupia uwagę na kliencie,
„próbując” wykonać dobrą
robotę.

Pełna obecność, zaufanie,
intymność i dopasowanie do
klienta. Utrzymująca się
niewielka potrzeba „wykazania
się” może utrudniać budowanie
głębokiej relacji i wejście w stan
uskrzydlenia (flow).

Pozycja coacha

Kontrakt/ obszar
koncentracji sesji

Uznaje w pełni model klienta, a
W pełni realizuje plan klienta, proces jest bardziej skupiony na
Coach sądzi, że zajmuje się
Realizuje plan klienta, ale
ale może niekiedy pracować w kliencie niż kierowany przez
planem klienta, ale w
czasami słucha na poziomie 1, sposób bardziej dyrektywny, niż coacha. Słucha na poziomie 2 i
rzeczywistości realizuje własny zapominając o ericksonowskich skoncentrowany na kliencie.
3. W zintegrowany sposób
program. Jest tak skupiony na zasadach coachingu, lub
Słucha na poziomie 2, ale może posługuje się narzędziami
własnym poziomie wykonania, wprowadza swoje preferencje, ukierunkować sesję i skupiać się skoncentrowanymi na
że nie pozostawia klientowi
opinie i sugestie nie zdając
na narzędziach, zamiast uznać rozwiązaniu. Coach i klient są
miejsca na myślenie.
sobie z tego sprawy.
model klienta i być w nim
partnerami, zaś coach tworzy
całkowicie obecnym.
przestrzeń, aby obudzić w
kliencie geniusza.

Przystępuje do rozmowy bez
ustalenia jasnego kontraktu/
obszaru koncentracji sesji.

Zadaje trafne pytanie dotyczące Zadaje trafne pytania
Zadaje pytanie kontraktujące i
kontraktu, bada kontrakt na
kontraktujące, bada kontrakt na
spełnia kryteria dobrego
poziomie głębszym niż
poziomie głębszym niż
kontraktu, ale akceptuje go na
powierzchowny i ustala
powierzchowny, ma przejrzystą
powierzchownym poziomie, bez
przejrzystą procedurę
procedurę dowodową na sesję i
dalszego badania.
dowodową. Ustalanie kontraktu ustala jej przedmiot w
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skupia się jednak bardziej na
formie i na tym by "zrobić to
dobrze", niż na zrelaksowanej
obecności.

Głębokie słuchanie

Zadawanie "mocnych
pytań"

Coach słucha na poziomie 2 i
Coach słucha na poziomie 2
potrafi dostosować się do
(koncentracja na kliencie), ale klienta. Może niekiedy
Słuchanie głównie na poziomie
może odpowiadać parafrazując zajmować się szczegółami,
1, automatyczne. W umyślę
(a nie odzwierciedlając) i
zamiast wewnętrzną strukturą,
dominuje koncentracja na
skupiać się na tym co
sygnalizującą gdzie znajduje się
"rozgryzieniu problemu". Hałas
powierzchowne i oczywiste.
klient. Czasami daje się
i gwar; wewnętrzny dialog
Może koncentrować uwagę na wciągnąć w treść sesji lub
preferencji, opinii i sugestii
tym co jest "zepsute" i na
dopasowanie tego, co mówi
wyrażanych w umyśle, a może
próbach naprawienia tego
klient do "skrzynki z
nawet na głos pod adresem
klienta. Może wprowadzać
narzędziami". Słuchanie może
klienta.
własne filtry i projektować
być nieco analityczne i
własne procesy na klienta.
dokonywać się z "sesji na
sesję".
Wszystkie pytania zajmują się
Niektóre pytania wynikają z
planem klienta, ale mogą być
planu klienta, a inne z planu
powierzchowne, długie, zawiłe,
coacha. Zdarzają się pytania
lub nieco sugerujące, a zatem
naprowadzające lub
nie wspierają pogłębiania sesji.
sformułowane w sposób zgodny
Pytania pochodzą z modelu
z modelem świata coacha, a nie
cocha, a nie rodzą się w danej
klienta.
chwili ze współpracy z klientem.

zrelaksowany całościowy
sposób. Przed przejściem do
dalszej części sesji, rezultat jest
klarowny dla coacha i dla
klienta.

Coach słucha na poziomie 2 i 3.
Stara się raczej usłyszeć
integralność klienta, niż
"zepsute fragmenty" i wie, że
klient posiada wszystkie
wewnętrzne zasoby aby
odnieść sukces. Słuchanie jest
głębsze, o bardziej globalnym
zakresie, przy pełnym uznaniu
modelu klienta.

Pytania skupiają się na planie
Pytania biorą początek z czystej
klienta i obejmują jego aktualne
pozycji coacha, dogłębnego
zasoby oraz mocną orientację
słuchania i pełnej obecności.
na przyszłość. Niektóre pytania
Pytania pojawiają się w danej
mogą dotyczyć treści i zbierania
chwili z połączenia technik
informacji, a nie wewnętrznej
coachingowych, pełnego
struktury, która mogłaby
zaufania do własnej intuicji oraz
pogłębić pracę. Mogą być
autentycznej ciekawości.
zadawane po kilka razy, wynikać
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ze schematu coacha lub
zawierać jego żargon.
Podejmuje ryzyko i odważnie
Używa bezpośredniego języka, Używa bezpośredniego języka, stosuje bezpośredni język, ale
ale nie łagodzi używanych
ale może używać zbyt wielu
nie komunikuje się w pełni
sformułowań, stosuje żargon, słów w pytaniu, zadawać
klarownie. Może pojawiać się
który sprawia, że klient czuje się pytania jedno po drugim,
poczucie dyskomfortu
Bezpośrednia komunikacja
zastraszony lub postrzega
stosować słowa wypełniacze, wywołane chwilami milczenia i
coacha, jako eksperta. Dobór lub pozytywne osądy. Sposób chęć wypełnienia ich. Może też
słów może być świadomie lub komunikowania się coacha jest zdarzyć się stosowanie żargonu
nieświadomie kontrolujący.
bardzo ostrożny.
coachingowego zamiast słów
klienta.

Tworzenie świadomości

Projektowanie działań

Rozumie, że mniej może
oznaczać więcej i akceptuje
niepewność jako źródło
możliwości. Rezygnuje ze swojej
potrzeby wiedzy i rozumienia
każdego szczegółu, jakim dzieli
się klient. Dostrzega różnicę
między niezręczną ciszą i
transformującym milczeniem.
Zaczyna czuć się komfortowo z
ciszą jako narzędziem
zmieniającym życie.

Tworzona świadomość otwiera
nową, potężną wiedzę na
Zwykła rozmowa "na temat"
Tworzona świadomość zaczyna wszystkich poziomach
Świadomość tworzona tylko na
zagadnień na powierzchownym
otwierać przed klientem nową logicznych, a zgłębiane obszary
poziomie logicznym
poziomie. Brak istotnych lub
wiedzę o sobie samym, w
są wyraźnie szersze, niż samo
wymaganym, aby klient
znaczących posunięć w
sposób wykraczający poza
poszukiwanie rezultatu. Klient
osiągnął rezultat.
kierunku rezultatu.
rezultat.
otwiera się na fakt, że możliwy
jest transfer uczenia się na inne
dziedziny życia.
Działania kierowane przez
coacha. Mówienie zamiast
zadawania pytań.

Działania są ustalane przez
klienta, ale na skutek niskiego
poziomu wytworzonej
świadomości mogą nie
inspirować klienta i

Coach i klient mają jasność co
do zaplanowanych działań,
które są tworzone w taki
sposób, aby integrować pracę z
sesji.
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Działania są ustalone przez
klienta, a z uwagi na głębie sesji
mogą oddziaływać na
wszystkich poziomach
logicznych (bądź-rób-miej).

występować tylko na niższych
poziomach logicznych. Działania
mogą nie być całkiem
przejrzyste i może występować
pewien opór.

Sesja nie jest połączona z

Planowanie i wyznaczanie
długofalowymi celami relacji
celów
coachingowej.

Zarządzanie postępami i
odpowiedzialnością

Nie jest obecne lub albo
przybiera formę „głosu
wojownika” lub rozliczania
klienta w stylu rodzicielskim, co
może powodować klimat
strachu, wstydu,
usprawiedliwień itp.

Coach i klient mają jasność co
do zaplanowanych działań,
które są powiązane z
długofalowymi celami i
tworzone w taki sposób, aby
integrować pracę z sesji w
kontekście teraźniejszości i
przyszłości.

Z uwagi na siłę sesji
coachingowej i odniesienie
Rozpoczyna się rozmowa o tym, Rozmowa ma wyraźny związek z
rozmowy do wszystkich
w jaki sposób powiązać sesję
długofalowymi celami relacji
poziomów logicznych, związek
coachingową z szerszym
coachingowej, ale nie jest on
między sesją a długofalowymi
kontekstem.
tak mocny, jak mógłby być.
celami jest oczywisty. Postęp i
rozwój są wyraźne.
Jest obecne w rozmowie, ale
może sugerować, że klient
Coach czyni klienta
korzysta z coacha jako narzędzia
odpowiedzialnym i rozlicza go z
rozliczania w stylu
postępów w taki sposób, w jaki
rodzicielskim, bez
klient sobie tego życzy (jest to
przejmowania na siebie
zwykle jednostronne).
odpowiedzialności (Dopilnuj,
abym to zrobił lub ukarz mnie).
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Coach uznaje klienta za osobę
kompetentną i odpowiedzialną,
mającą zobowiązania wobec
relacji, a RÓWNOCZEŚNIE
wspiera go w taki sposób, w jaki
klient sobie tego życzy
(dwustronne składanie relacji i
wspieranie).

