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Wprowadzenie 

 Historia myśli pedagogicznej sięga wieków jeszcze starożytnych. Od tego czasu powstało 

wiele stanowisk wobec wychowania i kształcenia oraz roli zarówno pedagogiki jako takiej, jak 

również poszczególnych jej kierunków. Powstało wiele opinii w kwestii metod uczenia się 

i nauczania oraz treści kształcenia. Na ich płaszczyznach zachodzą nieustanne zmiany, co nie 

powinno dziwić. Dzieje się tak za sprawą licznych transformacji w wielu, jeśli nie we 

wszystkich, dziedzinach życia człowieka. Rozwija się szeroko rozumiana nauka – od rozwoju 

techniki i technologii, nauk biologiczno-medycznych, po rozwój nauk humanistycznych. Nauki 

te przenikają się wzajemnie i wiążą się ze sobą w sposób mniej bądź bardziej bezpośredni dając 

tym samym człowiekowi coraz to obszerniejszy obraz świata i rzeczywistości. Ciężko zatem 

dziwić się, że dochodzi do różnego typu zwrotów także na płaszczyźnie edukacji, która 

powinna podążać za zachodzącymi zmianami w taki sposób, aby umożliwić jednostkom 

i całym społeczeństwom korzystanie z dobrodziejstw nauki oraz dać narzędzia do jej dalszego 

rozwoju, jak również do właściwego odnalezienia się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. 

Edukacja powinna korzystać z zachodzących transformacji, ale także umieć się do nich 

dostosować. Bez tego efektywność szkolnictwa nie będzie na dobrym poziomie. 

 Co więcej, edukacja nie może pominąć wiedzy, jaką posiadamy na temat człowieka. 

Dostępna wiedza pedagogiczna, psychologiczna i medyczna powinna iść w parze ze 

wszystkimi czynnikami tworzącymi współczesne systemy edukacyjne tak, aby wychowanie 

i edukacja młodego pokolenia przynosiła jak najwięcej korzyści zarówno dla jednostek jak 

i całych społeczeństw. Wymaga to od specjalistów związanych z edukacją podejścia 

interdyscyplinarnego. Wraz ze zmieniającym się światem, podejście pedagogów do 

wychowania i edukacji powinno się zmieniać, aby móc stworzyć młodym ludziom jak 

najbardziej optymalne warunki do rozwoju i przystosowania się do życia dorosłego. Ważne jest 

zatem szerzenie odpowiedniej wiedzy i pomysłów na innowacyjną pracę z uczniem wśród 

pedagogów i dydaktyków. 

 Do innowacyjnego podejścia w pracy z uczniem bez wątpienia w dzisiejszych czasach 

zalicza się coaching, tutoring i mentoring, które z całą pewnością są odpowiedzią na ciągle 

zachodzące zmiany oraz oczekiwania społeczeństwa wobec edukacji. Stanowią one dość nowe 

metody pracy w polskich szkołach. Stosowane od lat w niektórych polskich placówkach 

oświatowych, w innych są nowością i swego rodzaju wyzwaniem dla kadry pedagogicznej. 

Brak powszechności tych metod może wynikać z różnych przyczyn.  
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 Z jednej strony widoczny jest ewidentny niedosyt kierunkowego kształcenia kadry 

pedagogicznej w zakresie stosowania coachingu, tutoringu i edukacji. Młodzi ludzie, kończąc 

kierunki nauczycielskie na studiach wyższych, nie są wyposażeni w odpowiednią wiedzę 

teoretyczną i praktyczną w tym obszarze. Z drugiej zaś strony zauważa się, że nauczyciele 

praktycy, z własnej woli, często nie sięgają po te narzędzia, co wynikać może z wielu przyczyn. 

Przede wszystkim wydaje się, że skuteczność stosowania wspomnianych metod w edukacji nie 

została jeszcze spopularyzowana w dostateczny sposób albo ich źródła dystrybucji zostały 

niewłaściwie dobrane i nie docierają do odpowiednich odbiorców. 

 Coaching, tutoring i mentoring są metodami nauczania nad którymi bez wątpienia warto 

jest się bardziej pochylić. Mogą one bowiem przynieść dobre efekty, nawet na wybitnym 

poziomie, a przecież w idealnym założeniu każdemu zależy, aby poziom edukacji w jego kraju 

był na jak najwyższym poziomie. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach coaching jest dość 

popularnym narzędziem stosowanym w wielu różnych dziedzinach życia człowieka i bardzo 

istotne jest właściwe zrozumienie jego istoty, aby móc wykorzystać go w sposób bezbłędny na 

gruncie edukacji. 

 Niniejsze opracowanie stanowi prezentację najbardziej podstawowych informacji 

związanych z coachingiem i stanowi ono dobrą lekturę wprowadzającą dla osób, które dopiero 

chcą się nim zająć i wdrażać w swoje nauczycielskiej pracy lub które chcą odnowić sobie 

podstawy lub poznać spojrzenie innego autora. Bez wątpienia wiedza zawarta w niniejszym 

opracowaniu powinna być uzupełniona o zagadnienia związane z podstawami psychologii, 

a przede wszystkim z tematem szeroko pojętej motywacji oraz nawiązywania 

i podtrzymywania właściwych relacji z otoczeniem. Bez odpowiedniej znajomości działania 

motywacji, ciężko jest prowadzić skuteczne sesje coachingowe, które często wymagają 

wzbudzenia i potrzymania motywacji klienta czy ucznia. Należy umieć również nauczyć 

klienta czy ucznia kreować i podtrzymywać motywację do dalszej pracy i pokierować go w taki 

sposób, aby mógł on stosować odpowiednie dla siebie metody i techniki w przyszłości. 

Bowiem opieka coacha kiedyś się kończy, a klient / uczeń będzie dalej funkcjonował w danej 

rzeczywistości już bez fachowej opieki. 

 Nie bez znaczenia pozostają również umiejętność nawiązywania satysfakcjonujących 

relacji. Bez tego klient / uczeń nie otworzy się przed coachem na tyle, aby można było mówić 

o jak największym powodzeniu sesji. Relacje interpersonalne mają tym większe znaczenie im 

częściej coaching prowadzony jest z uczniem. Nie umniejsza się tutaj znaczenia relacji w pracy 

z dorosłą osobą, jednak w coachingu z uczniem należy wziąć pod uwagę fakt, że młody 
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człowiek dopiero się rozwija i jest wyjątkowym, delikatnym materiałem do pracy. Dodatkowo 

dochodzą jeszcze kontakty z opiekunami ucznia. Warto jest założyć, że skuteczność procesu 

coachingu przyniesie tym lepsze efekty im lepsza relacja jest na płaszczyźnie uczeń – coach, 

uczeń – rodzic, coach – rodzic. 

 Przydatne będą również wiadomości z zakresu dydaktyki – zarówno ogólnej jak 

i szczegółowej, czyli dotyczącej nauczania konkretnego przedmiotu, które mają tym większe 

znaczenie, im częściej coach będzie miał styczność z coachingiem związanym z poszerzaniem 

wiedzy merytorycznej z zakresu danego przedmiotu czy grupy przedmiotów. Niezbędna jest 

również wiedza z zakresu możliwych metod kształcenia po to, aby wiedzieć, na którą 

nakierować ucznia, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Na tej podstawie coach będzie umiał również 

pozyskać informacje w zakresie tego, jak uczeń przyswaja wiedzę, jak poszukuje wiadomości, 

jak gromadzi i interpretuje wiadomości oraz jak z nich korzysta. Uzyskanie takich informacji 

o uczniu jest istotnym zbiorem wiadomości, które mogą stanowić dobrą podstawę do pracy 

coachingowej. 

 To opracowanie pomija wyżej wymienione wiadomości i umiejętności, a koncentruje się 

jedynie na podstawowych zagadnieniach coachingu. Stało się tak dlatego, że bardzo ciężko jest 

zmieścić wszystkie konieczne informacje w jednej publikacji. Jeśli chcieć odnieść się do 

wszystkich istotnych zagadnień, to mogłoby poskutkować tym, że po pierwsze – opracowanie 

znacznie zwiększyłoby swoją objętość, a po drugie – każdy z tematów musiałby zostać 

omówiony powierzchownie. Dowodzi temu fakt, że niniejsza publikacja, choć pomija wiele 

istotnych zagadnień, i tak jest obszerna. Czytelnik powinien zatem pamiętać o tym, że 

omówione tu zagadnienia nie wyczerpują dostatecznie tematu, a podają jedynie jego zarys 

i warto jest poszukać publikacji, z resztą licznych na polskim rynku, które omawiają 

zagadnienia związane z psychologią uczenia się i nauczania, dydaktyką, motywacją i relacjami. 

 Celem niniejszej pracy jest omówienie coachingu oraz wskazanie jego istoty 

i podstawowych cech, jak również pokazanie przykładowego zastosowania elementów 

coachingu w pracy z uczniem. 

 Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę i o doświadczenia autora pracy. 

Autor pracy jest bowiem nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie nauczyciela 

– zarówno w szkołach jak i podczas lekcji indywidualnych.  
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 Pierwszy rozdział pracy zawiera wprowadzenie do coachingu. Krótko omawia czym on 

jest i przedstawia jego istotę oraz rolę w edukacji. Zaprezentowana została także zwięzła 

historia coachingu oraz cechy, jakie powinien posiadać dobry coach. 

 Rozdział drugi został przeznaczony na porównanie coachingu z innymi formami 

wspierania rozwoju. Bowiem coaching często bywa mylony z mentoringiem, tutoringiem, 

psychoterapią oraz innymi formami szkoleń i treningów. Ważne jest, aby osoba prowadząca 

coaching lub z niego korzystająca miała na uwadze, że są to różne metody wspomagania 

progresu jednostek i grup. 

 Rozdział trzeci jest próbą zaprezentowania przykładowego praktycznego narzędzia, 

jakim może posłużyć się każdy coach w pracy z klientem / uczniem. Prezentuje on bowiem 

zasady tworzenia planu rozwoju osobistego i podaje przykład takiego planu. W tym miejscu 

należy wziąć pod uwagę, że zademonstrowane rozwiązanie jest jedynie przykładem i może być 

zupełnie zmodyfikowane w zależności od sytuacji coacha i klienta / ucznia. Narzędzie to może 

nie być wykorzystywane przez specjalistów w ogóle. Stanowi ono bowiem jedynie propozycję 

autora pracy. 

 Całe opracowanie kończy się krótkim podsumowaniem i prezentacją bibliografii, na 

którą autor pracy się powoływał. Osoby zainteresowane mogą sięgnąć do tych publikacji celem 

poszerzenia swojej wiedzy w zakresie podstaw coachingu. Podana bibliografia nie wyczerpuje 

wszystkich możliwych źródeł, z których Czytelnik może skorzystać. Stanowi jednak dobry 

punkt wyjścia. Zwłaszcza Nauczyciel-tutor. Prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu 

szkolnego Sławomira Krzychały, która odnosi się najbardziej do stosowania tej metody 

wspomagania rozwoju w praktyce szkolnej. 

 Liczę na to, że niniejsza publikacja będzie pomocna dla osób, które chcą rozpocząć swoją 

przygodę z coachingiem w edukacji. 

  



7 
 

Rozdział I. Coaching jako innowacyjna metoda nauczania 

1.1. Pojęcie i istota coachingu 

 W obecnych czasach coaching staje się coraz bardziej popularną formą pracy specjalistów 

z wielu branż. Aby mógł przynieść maksymalne efekty, osoby korzystające z coachingu muszą 

wykazywać się pewnymi cechami i postawami. Na samym początku istotna jest wiedza, czym 

w zasadzie jest coaching, a czym nie jest. Bowiem mylne rozumienie tego pojęcia może 

wpływać na oczekiwania, a tym samym na rezultaty wszystkich działań podjętych w ramach 

procesu, jakim jest coaching przez co może zaburzyć przyjęte postawy. Zwłaszcza, że 

coachingiem nazywa się wiele różnych form rozwoju, pomimo, że coachingiem one nie są. 

Dodatkowo zauważalna jest swego rodzaju moda ze wszystkim, co może być nazwane 

coachingiem, ponieważ pojęcie to ma dość silną siłę sprzedażową.  

 Sytuacji na pewno nie ułatwia fakt, że definicji coachingu jest bardzo wiele. Istnieje wiele 

koncepcji, które tłumaczą go na swój sposób, a różnią się one jedynie szczegółami. Dodatkowo 

dochodzą do tego jeszcze inne pojęcia, takie jak tutoring, mentoring, szkolenia, doradztwo 

zawodowe, które w swoich założeniach bywają niekiedy dość mocno podobne do coachingu. 

Warto jest zatem zastanowić się, czym są wymienione formy doskonalenia i pracy i jaka jest 

między nimi różnica. W tym rozdziale przedstawione zostaną definicję coachingu oraz 

wskazana zostanie jego istota.  

 Coaching jest stosunkowo nowym kierunkiem w naukach społecznych, którego celem 

jest przede wszystkim rozwój. Stanowi on sposób zarządzania zasobami ludzkimi i pomimo 

swojej stosunkowo krótkiej historii, posiada już sporą ilość definicji i interpretacji specjalistów. 

Bowiem w każdej definicji podanej przez praktyków pojawią się pewne różnice, które wynikają 

z różnych ich doświadczeń. 

 Coaching jest to procesem, który pomaga człowiekowi odnaleźć i wdrożyć najbardziej 

odpowiadające rozwiązania będące zgodne z jego światopoglądem i takie, które są adekwatne 

dla niego samego. Taki stan osiągany jest dzięki rozmowie, która pomaga osobie 

coachingowanej zobaczyć nowe perspektywy oraz lepiej zrozumieć własne myśli, emocje oraz 

działania. Taka rozmowa umożliwia również zrozumienie ludzi i napotykanych w życiu 

sytuacji1. 

 
1 Wilson C., Coaching biznesowy. Pratyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, MT Biznes, 
Warszawa 2010, s. 29. 
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 Powyższy opis coachingu zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii. Jedną z nich jest fakt, 

że coaching jest procesem. Mogłoby się wydawać, że coaching jest działaniem przynoszącym 

natychmiastowe rezultaty. Tymczasem, jak widać z przedstawionego powyżej opisu 

coachingu, jest to proces i właśnie uświadomienie sobie – po pierwsze – tego faktu, a po drugie 

definicji procesu, stanowi punkt wyjścia do podjęcia efektywnej pracy coachingowej.  

 Procesami zajmują się różne nauki – zarządzanie, ekonomia, nauki przyrodnicze, nauki 

techniczne. Generuje to dużą ilość definicji procesu, a każda z nich jest prawdziwa dla danej 

nauki i nie zawsze stanowi dobre ogólne odniesienie do tego pojęcia. W literaturze przedmiotu 

proces definiowany jest w sposób niejednoznaczny, a czasami mylony z takimi terminami jak 

czynność, zadanie, czy też procedura. Ciężko jest zatem odnaleźć idealne wyjaśnienie pojęcia 

proces tak, aby można było w sposób jednoznaczny oddać sedno procesu w coachingu. Jedną 

z definicji podaje słownik języka polskiego, który mówi, że proces jest to ”przebieg 

następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian”2. Natomiast 

C. Armisted oraz P. Rownland twierdzą, że proces jest sekwencją czynności, jakie są 

wykonywane po to, aby otrzymać pewien efekt finalny3. Oznacza to, że coś, co jest procesem 

jest osadzone w czasie, czyli nie dzieje się z chwili na chwilę. Jest to niezmiernie istotna cecha 

coachingu. Nastawienie bowiem na natychmiastowe rezultaty coachingu może być fałszywą 

ścieżką. 

 Kolejną istotną kwestią jest to, że w coaching ma być pomocą. Oznacza to, że coaching 

nie jest ani terapią poznawczo-behawioralną ani żadną formą doradztwa czy też daniem 

gotowej recepty na rozwiązanie danego problemu lub polepszenie sposobu funkcjonowania 

klienta / ucznia. Nie daje zatem gotowych rozwiązań na dane sytuacje, a ma za zadanie 

nakierować klienta na samodzielne odnalezienie rozwiązania. Zatem proces coachingu ma być 

prowadzony w taki sposób, aby możliwe metody działania zostały odkryte przez samą osobę 

coachingowaną. 

 Ważne jest również to, co zostało opisane w kolejnej części definicji. Otóż podstawą 

coachingu jest rozmowa będąca ukierunkowana na osobę coachingowaną tak, aby mogła ona 

odkryć i sprecyzować swoje myśli, emocje i motywy, które mają być zgodne z jej wartościami. 

Zatem najważniejszym podmiotem w procesie coachingu jest osoba z niego korzystająca oraz 

jej rozwój i samoświadomość, a nie osoba coacha. W tym miejscu podawane są również 

 
2 https://sjp.pwn.pl/slowniki/proces.html, [2020-07-14]. 
3 Armisted C., Rowland P., Managing Business Processes, Whiley and Sons, Chichester 1996, s. 35. 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/proces.html
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niesłychanie ważne cechy coachingu. Otóż istotą coachingu jest m.in. to, że ma on bazować na 

wartościach klienta / ucznia. Jego wartościach, a nie wartościach narzuconych mu przez inne 

osoby – rodzinę, przyjaciół, kolegów, przełożonych. Wartości osoby coachingowanej 

stanowią punkt wyjścia. Dobry coach będzie zatem umiał odkryć prawdziwe wartości klienta / 

ucznia i naprowadzić go na nie. Dopiero praca na faktycznych wartościach klienta / ucznia 

przyniesie długofalowe dla niego rezultaty. Jeśli z jakiegoś powodu faktyczne wartości nie 

zostaną odkryte lub celowo pominięte, to efekty coachingu mogą być jedynie zadawalające 

i krótkoterminowe, zamiast długotrwałe i dające poczucie spełnienia. 

 W procesie coachingu nie można pominąć motywów. Motywacja bowiem stanowi siłę 

napędową do działania. Zatem brak odpowiedniej motywacji, na dobrym poziomie, będzie 

skutkował nieosiągnięciem celów coachingu, celów klienta / ucznia, a w rezultacie stratą czasu 

coacha i jego podopiecznego. Podjęte działania niemające podparcia w motywacji zaowocują 

frustracją i zniechęceniem, być może również utratą pewności siebie, wiary we własne 

możliwości i poczuciem sprawczości. Dobrze jest, jeśli coach umie wzbudzić i podtrzymać 

motywację klienta / ucznia i jeśli pomoże mu odnaleźć sposób na to, jak radzić sobie 

z motywacją.  

 Bez wątpienia myśli, emocje i uczucia klienta / ucznia mają znaczenie. To one właśnie 

powodują podejmowanie tych czy innych decyzji. Zatem praca coacha na myślach, emocjach 

i postawach podopiecznego warta się poświęcenia czasu. Są one bowiem ściśle skorelowane 

z motywacją. 

 Mówi się również, że „coaching dotyczy rozwoju i wykraczania ponad poziom, na jakim 

się obecnie znajdujemy”4. Definicja ta pokazuje jasno, że coaching dotyczy rozwoju 

i wychodzenia poza granice aktualnej sytuacji. Oznacza to, że coaching ma prowadzić do 

zmian. Idealnie odnosi się do tego Polska Izba Firm Szkoleniowych, która mówi, że coaching 

„jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom i / lub organizacjom 

w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości 

funkcjonowania. Dokonuje się to w oparciu o relację wspierającą proces, o którym decyduje 

klient. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji klienta oraz na tym, co zamierza zrobić, 

 
4 Thopre S., Clifford J., Podręcznik coachingu. Podręcznik szkolenia. Niezbędnik dla instruktorów i menedżerów, 
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013, s. 17. 
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aby osiągnąć pożądany cel. Rezultatami coachingu są: konkretniejsze cele, optymalizacja 

działań, trafniejsze decyzje, pełniejsze korzystanie ze swoich naturalnych zdolności”5.  

 Coaching jest zatem pomocą skierowaną w kierunku osoby, której celem jest 

wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym, jak jest stosowana 

konkretna umiejętność i/lub wiedza6. Refleksji tej dokonywać powinna osoba coachingowana, 

a coach jest swego rodzaju pomocą. Coaching ma zatem za zadanie zwiększać jakość działań 

jednostki lub grupy, jeśli ma charakter grupowy. Podane wyżej definicje wnoszą wiele do istoty 

coachingu. Otóż coach nie podaje gotowych rozwiązań. Jego zadaniem jest takie pokierowanie 

rozmowy, aby to klient / uczeń samodzielnie doszedł do możliwego rozwiązania. W niektórych 

przypadkach jest możliwe, aby coach podał przykłady możliwych rozwiązań, ale w nie 

dyrektywny sposób. Podopieczny nadal ma mieć możliwość samodzielnego podejmowania 

decyzji. 

 Zgodnie z International Coach Federation (ICF), największej ogólnoświatowej 

organizacji coachingowej, która zrzesza profesjonalnych coachów, „coaching jest metodą 

pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia 

zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. 

W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. 

Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację 

w działaniu”7. Definicja ta co prawda nie odnosi się do coachingu w edukacji, ale wspomniane 

jego cechy spokojnie można odnieść na grunt edukacji. Podany przez ICF opis coachingu 

ukazuje wiele istotnych cech coachingu. Wskazuje bowiem na inne istotne kwestie związane 

z tym procesem. Mówi bowiem o wyznaczaniu i osiąganiu celów, a umiejętność ta jest 

niesłychanie istotna w odnoszeniu sukcesu na dowolnym gruncie. Właściwe wyznaczanie 

celów stanowi fundament osiągnieć.  

Skuteczne wyznaczanie celów i praca z nimi zostały dokładnie przebadane przez 

specjalistów. Powstało wiele metod, a praktyka potwierdziła ich skuteczność. Niezależnie od 

wyboru metody, istotą w wyznaczanie celów jest zadawanie adekwatnych pytań odnośnie tego, 

co zostało określone do osiągnięcia. Właściwie zadane pytania mają doprowadzić do 

zrozumienia kilku kwestii związanych z docieraniem do zamierzonego rezultatu i ich zadaniem 

jest przede wszystkim określenie motywacji. W wyniku zadawania odpowiednich pytań może 

 
5 http://www.old.pifs.org.pl/slownikpojec/3.html, [2020-07-14]. 
6 Thopre S., Clifford J., Podręcznik coachingu. Podręcznik szkolenia. Niezbędnik dla instruktorów i menedżerów, 
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013, s. 17. 
7 https://icf.org.pl/, [2020-07-14]. 

http://www.old.pifs.org.pl/slownikpojec/3.html
https://icf.org.pl/
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okazać się, że cel wcale nie jest dla kogoś ważny i nie trzeba się nim zajmować. Dobrze zadane 

pytania naprowadzą klienta / ucznia również do możliwych sposobów jego realizacji. 

International Coach Fedaration (ICF) interpretuje coaching jako proces bardzo 

intensywny, który pomaga jednostkom lub całym organizacjom w zwiększenia tempa rozwoju 

i efektów działania. Fundamentem coachingu jest koncepcja, że osoba coachowana (klient) jest 

z natury kreatywna i pełna pomysłów, a rolą coacha jest natomiast wyciągnięcie tych 

umiejętności, zasobów oraz ułatwienie dochodzenia do rozwiązań i strategii działania8. 

Natomiast Międzynarodowa Społeczność Coachów (Internatinal Coaching Community) 

swoją definicję coachingu opisuje jako proces, którego głównym zadaniem jest wzmocnienie 

klienta oraz wspieranie go w jego niezależnym spełnianiu wyznaczonych celów9. Tak jak już 

wspomniano wcześniej, ważne jest to, aby cele te były wyznaczone przez klienta. Nie mogą 

być one nawet tymi, które klient przyjmuje za swoje. Cele rozpatruje się na różne sposoby, 

w zależności od tego, kto jest klientem. Otóż inaczej będzie rozważać się cele przedsiębiorstwa 

i organizacji, a jeszcze inaczej cele indywidualnej osoby. Sama indywidualna osoba będzie 

miała inne cele w odniesieniu do życia prywatnego, a jeszcze inne w przypadku jej życia 

zawodowego.  

Jeden z najbardziej znanych i cenionych trenerów, Robert Dilts, definiuje coaching jako 

proces, który pomaga ludziom i zespołom w wykonywaniu działań w możliwie 

najskuteczniejszy sposób. Obejmuje on wydobywanie mocnych stron ludzi, pomaganie 

w omijaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości oraz 

ułatwienie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole10. Wyłania się tutaj kolejny 

istotny czynnik związany z coachingiem, którym są relacje. Skoro coach ma pomóc jednostkom 

lub grupom w osiąganiu ich celów, to pomiędzy nimi musi być zawiązana odpowiednia relacja. 

Jakość więzi pomiędzy coachem a klientem wpływa na osiągane wyniki. 

Podanej przez Roberta Diltsa definicji coachingu zwraca uwagę na jeszcze kilka istotnych 

kwestii: 

1. coaching obejmuje pracę nad mocnymi i silnymi stronami klienta / ucznia. 

Rozwijamy właśnie te cechy i umiejętności, w których podopieczny jest dobry, 

co do których wykazuje zainteresowanie i pasje. Coach nie koncentruje się nad 

poprawą słabych stron. Bowiem żaden człowiek nie jest idealny i posiada wady. 

Tak długo jak wady te nie mają znaczenia dla poprawy jakości życia, 

 
8 http://icf.org.pl/pl79,coaching.html, [2016-02-07]. 
9 http://www.iccpoland.pl/pl/centrum_prasowe/definicja_coachingu, [2016-02-07]. 
10 Dilts R., Od przewodnika do inspiratora, Pinlp, Warszawa 2006, s. XX. 
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zwiększenia skuteczności działań, tak długo można nad nimi nie pracować. 

Podejścia tego też nie można traktować zero-jedynkowo. Otóż mogą zdarzyć się 

sytuacje, w których na coaching zgłosi się osoba, aby pracować nad swoimi 

relacjami interpersonalnymi, a w drodze procesu wyjdzie, że wadą 

podopiecznego jest – świadome lub nie – agresywne metody komunikacji 

z innymi. W takiej czy podobnej sytuacji właśnie należy podjąć pracę nad 

usunięciem wady; 

2. coaching stanowi metodę pokonywania barier, aby jednostka lub zespół byli 

bardziej efektywni w swoich działaniach. Efektywność działań człowieka – 

działającego w pojedynkę czy też zespołowo, jest miarą sukcesu. W dużej części 

przypadków nie chodzi o to, żeby „robić”, ale żeby uzyskać efekt tego działania. 

Dlatego ważne jest, aby tak pokierować rozmową klienta / ucznia, aby zrozumiał 

on, co stoi na przeszkodzie podnoszenia efektywności jego działania. 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której klient ma przygotować się do egzaminu na 

uczelni. Barierą może być tu wszechobecna technika i technologia. Jeśli taka 

osoba, podczas nauki będzie bombardowana telefonami, smsami, 

wiadomościami na portalu społecznościowym czy e-mailami, to jej poziom 

koncentracji na materiale do egzaminu będzie spadał za każdym razem, gdy 

usłyszy dźwięk powiadomienia. Jest to ewidentna bariera do osiągnięcia 

zamierzonego celu, którym jest zdanie egzaminu. Zatem w takiej sytuacji należy 

odłożyć telefon w takie miejsce, aby był poza zasięgiem ręki, wzroku i najlepiej 

jest również wyciszyć dźwięk, aby „nie kusiło”, gdy przyjdzie powiadomienie. 

Naukę można realizować także nie mając przed sobą komputera.  

Podsumowując definicję coachingu, coaching: 

• to sposób na osiąganie efektywności i satysfakcji; 

• sztuka szukania rozwiązań dla wybranego problemu; 

• to sposób pracy, który nie rozpatruje przyczyn zaistniałej sytuacji, a szuka jej 

rozwiązań; 

• to proces o charakterze interaktywnym – dochodzi do interakcji przede 

wszystkim między klientem / uczniem a coachem; 

• pomaga przyspieszyć proces rozwoju; 

• pomaga ulepszyć efekty podejmowanych działań; 

• pomaga ustalić konkretne i precyzyjne cele; 
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• pomaga zoptymalizować działania; 

• pomaga podjąć trafniejsze decyzje. Chociaż ten punkt wydaje się być również 

dyskusyjny. Zapewne istnieje wiele decyzji, których trafności nie da się 

przewidzieć i celność decyzji może być oceniona dopiero w późniejszym 

terminie; 

• to proces, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta i wspieranie go 

w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, która opiera się o własne 

odkrycia, wnioski i zasoby; 

• jest dobrowolny. Oznacza to, że klient / uczeń nie może brać udziału 

w coachingu w wyniku przymusu zewnętrznego; 

• wyklucza dyrektywność, także ze strony coacha; 

• pomaga ludziom uczyć się, a nie uczy ich; 

• jest zbudowany na bazie pytań; 

• pobudza do myślenia, aktywności i zaangażowania; 

• prowadzony jest w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta 

/ ucznia; 

• prowadzi do świadomego dokonywania zmian; 

• koncentruje się na osiąganiu celów; 

• polega na stawianiu adekwatnych pytań. Tutaj pojawia się wątpliwość – 

adekwatne pytanie w danej sytuacji, to jakie pytanie?; 

• pomaga w rozwoju bez mówienia, co klient / uczeń ma robić; 

• opiera się na świadomości, uczciwości, odpowiedzialności oraz zaangażowaniu 

– zarówno coacha jak i klienta / ucznia; 

• jest swego rodzaju strukturą; 

• stanowi system osiągania założonego celu; 

• pomaga klientowi / uczniowi stać się świadomym siebie. 

Coaching umożliwia: 

• zrozumienie: 

o odczuć; 

o emocji; 

o zachowań; 

o relacji; 

• odkrycie: 
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o życiowych wartości; 

o misji życiowej. 

 W edukacji coaching to: 

• towarzyszenie w rozwoju; 

• zadawanie wartościowych pytań; 

• tworzeni środowiska do samodzielnego uczenia się; 

• koncentruje się na wdrażaniu zmian 

 Do rezultatów coachingu powinno należeć: 

• precyzyjnie wyznaczone, zdefiniowane i dopracowane cele; 

• optymalizacja zadań; 

• trafniejsze decyzje; 

• pełniejsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych oraz zewnętrznych; 

• samoświadomość własnej misji, wartości i przekonań; 

• zidentyfikowanie i pokonywanie ograniczeń; 

• otwarta postawa wobec zmiany;  

• odkrycie siły motywacji wewnętrznej, jej istoty i sposobów jej pobudzania; 

• wszystko co daje efekt skuteczności. 

 Coachingu nie należy mylić z nauczaniem, psychoterapią czy doradztwem lub 

konsultingiem. Dzieje się tak dlatego, że proces coachingu rządzi się innymi zasadami 

przebiegu niż wyżej wymienione. 

 Efektywny coaching będzie miał miejsce wtedy, gdy: 

• coach będzie miał odpowiednie przygotowanie. Coach powinien mieć 

odpowiednie kwalifikacje zarówno miękkie jak i twarde. Bez tego proces 

coachingu będzie stratą czasu ucznia, a często również jego finansów; 

• coach będzie miał odpowiednie doświadczenie. Oczywiście olbrzymie 

znaczenie ma tutaj ilość przeprowadzonych sesji. Im więcej takich sesji tym 

większe umiejętności praktyczne, o znaczeniu których nikogo przekonywać nie 

trzeba. Natomiast każdy specjalista kiedyś musiał zacząć, nie mają za sobą 

praktyki. Do doświadczenia coacha należy zaliczyć również jego osiągnięcia 

w zakresie płaszczyzny, z której prowadzi sesje. Bowiem ciężko jest o dobrą 

jakość sesji np. z coachingu biznesowego, jeśli coach sam nie ma sukcesów w tej 
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dziedzinie. Ciężko jest, aby osoba prowadzi coaching kariery, a sama nie ma 

dobrze rozbudowanej kariery zawodowej. Podoba sytuacja jest w przypadku 

coachingu w edukacji – tak samo jak w przypadku coachingu każdej innej sfery 

życia człowieka, tak samo tutaj, coach musi sam zdobyć doświadczenia w tym 

zakresie, aby móc pracować z innymi. Takie doświadczenia zwiększają 

wiarygodność coacha; 

• będzie umiał zadawać adekwatne pytania. 

 Jak widać, samo pojęcie coachingu jest zagadnieniem bardzo szerokim. Wskazano wiele 

jego cech i główną jego istotę tylko na podstawie kilki dostępnych definicji. Podkreślona 

została idea coachingu, która stanowi punkt wyjścia do pracy każdego coacha i coacha-

nauczyciela. 

 

1.2. Cechy coacha 

 W procesie coachingu osoba coacha ma olbrzymie znaczenie. Decydując się na wybór 

coacha należy zwrócić uwagę na wiele aspektów, do których należą min: 

• w jakim obszarze działa coach. Proces coachingu działa na różnych 

płaszczyznach i jego zakres jest bardzo szeroki. Coacha należy dopasować do 

obszaru, w którym klient / uczeń chce się rozwijać. Jeżeli na przykład osoba chce 

rozwijać się w obszarze sportu, to należy wybrać osobę, która działa właśnie 

w tym zakresie; 

• jakie doświadczenia ma coach. Wydaje się, że im dłuższe doświadczenie coacha 

w pracy w tym systemie, tym zupełnie inne podejście do pracy z klientem. 

Jednak samo doświadczenie coachingowe nie ma tak dużego znaczenia, jak: 

• osiągnięcia samego coacha na płaszczyźnie, w odniesieniu której ma odbywać 

się proces coachingowy. Z całą pewnością większych umiejętności można 

nauczyć się od osoby mającej osobiste sukcesy na danym obszarze niż od osoby, 

która temat zna jedynie z książek; 

• dla niektórych osób znaczenie może mieć to, czy coach jest jednocześnie 

psychologiem. Pamiętać należy, że coaching to nie to samo co psychoterapia. 

Jednak w niektórych przypadkach akademicka wiedza psychologiczna może 

mieć znaczenie, choć nie należy brać tego punktu, jako koniecznego 

wyznacznika. Istnieje bowiem wielu profesjonalnych coachów, którzy osiągają 
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w swojej pracy rewelacyjne rezultaty, a nie są psychologami z wykształcenia. 

Z resztą dobry psycholog to najczęściej osoba, która – poza innymi 

kompetencjami – posiada również praktyczne umiejętności i praktyczne 

doświadczenia z pracy własnej. 

 Nie bez znaczenia pozostaje również postawa coacha. Coach: 

• tworzy plan procesu coachingowego; 

• wspiera; 

• pomaga; 

• stawia wyzwania przed klientem / uczniem; 

• odpowiada za przebieg coachingu, ale nie za jego efekty. Za efekty bowiem 

zawsze odpowiada klient / uczeń. Dlatego na tym etapie konieczna jest wiedza 

z dziedzin współistniejących, takich jak psychologia motywacji, relacje 

interpersonalne, umiejętności miękkie i twarde; 

• w taki sposób kieruje rozmową, aby to klient / uczeń sam doszedł do rozwiązania 

problemu, przed którym stoi; 

• zachęca do eksperymentowania w zakresie wiedzy przedmiotowej; 

• zachęca do stosowania nowych rozwiązań; 

• wskazuje na słabe i mocne strony procesu coachingowego i wyciąga z nich 

wnioski; 

• na podstawie wniosków modyfikuje co trzeba w planie procesu coachingowego; 

• aktywizuje klienta / ucznia, także do samodzielnej analizy, wyciągania 

wniosków i uczenia się na błędach; 

• jeśli ma możliwość – współpracuje z otoczeniem i eliminuje z niego bariery. 

Chociaż ten punkt wydaje się być kontrowersyjny. Z jednej strony mówi się, że  

jednostka ma wpływ na swoje otoczenie. Zatem powinno się tu powiedzieć, że 

coach powinien tak prowadzić sesję, aby klient / uczeń sam zauważył 

występujące bariery i umiał je wyeliminować. Z drugiej zaś strony w życiu 

mogą wystąpić takie sytuacje, które od jednostek są nie zależne w ogóle. 

W takich sytuacjach warto jest wesprzeć klienta / ucznia w tworzeniu 

alternatywnych planów działania. Jest to dość istotne, jeśli coaching ma być 

takim procesem, w którym coach jest osobą wspierającą, a nie wyręczającą; 

• jest „tu i teraz”; 
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• jest zorientowany na kliencie / uczniu, czyli koncentruje się na nim podczas sesji 

najbardziej jak to możliwe; 

• jest obecny w kontaktach z klientem; 

• monitoruje, na ile poruszane przez klienta / ucznia kwestie są istotne dla celów 

ucznia; 

• stosuje techniki skutecznej komunikacji, tj.: 

o zadaje pytania, które trafiają w sedno; 

o zadanie takie pytania, które mają możliwość odkrycia potencjału 

ucznia; 

• słucha aktywnie; 

• udziela konstruktywnej informacji zwrotnej; 

• nie daje rad; 

• nie ocenia; 

• nie poucza; 

• czasem proponuje kilka możliwości do wyboru 

• ma za zadanie wzmocnić ucznia; 

• opiera się o wiedzy, doświadczeniu oraz indywidualnym i niepowtarzalnym 

przeżyciu. 

  

 Cechy coacha dobrze obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Cechy coacha 

Trener znakomity Trener niezbyt dobry 

Jest otwarty i uczciwy Zachowuje dla siebie przemyślenia lub informacje 

Daje klientowi poczucie, że jest wysłuchiwany, 

ceniony i rozumiany 

Sprawia, że klient ma poczucie, że jest osobą 

dziwaczną 

Pomaga klientowi korzystać z własnej inspiracji, 

wypytując go, słuchając czy po prostu zachowując 

milczenie 

Sam stara się z całych sił znaleźć odpowiedzi lub 

rozwiązania odpowiednie w sytuacji klienta, dając 

mu tym samym poczucie, że jest „zbędny” 

Sprawia, że konwersacja zaczyna  przebiegać beż 

większego wysiłku, a więc podtrzymuje ją, 

odpowiednio reagując na wypowiedzi klienta 

Wysila się w celu podtrzymania konwersacji, 

mówi za dużo lub po prostu „nazbyt się stara” 
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Instynktownie skupia się na najważniejszych 

elementach rozmowy 

Nie dostrzega ważnych informacji lub je 

lekceważy 

Jest bezstronny i obiektywny Wprowadza do konwersacji elementy oceny lub z 

góry powziętej opinii 

Łagodnie, ale skutecznie bada sytuację, pytając 

o wszelkie istotne fakty 

Zakłada, że rozumie, co ma na myśli podopieczny, 

choćby po to by podtrzymać rozmowę 

Buduje w relacji z podopiecznym poczucie więzi, 

aby osiągnąć otwartość i zaufanie 

Powoduje, że podopieczny ma się na baczności 

lub odczuwa podczas całej rozmowy napięcie, na 

przykład wynikające z wrażenia, że obie strony 

nie mają nic wspólnego 

Wspiera podopiecznego, by mógł osiągnąć więcej 

niż w innej sytuacji, czyli bez ukierunkowanego 

wsparcia ze strony trenera 

W niewielkim stopniu wpływa na sprawność 

działania podopiecznego czy osiągane przez niego 

wyniki 

Potrafi uściślać myśli i cele podopiecznego Pozostawia najważniejsze myśli i cele 

podopiecznego w stanie niedookreślenia 

Zachęca podopiecznego i stawia przed nim 

wyzwania, nie przestając realistycznie oceniać 

sytuacji 

Albo nie zachęca podopiecznego i nie stawia 

przed nim wyzwań, albo wywiera na niego 

niewłaściwą presję 

Trzyma podopiecznego za słowo, aby zachować 

stały nacisk na jego cele 

Daje się nabijać w butelkę lub odwodzić od tematu 

złamaniem zobowiązania, być może po to, by 

utrzymać dobry stan relacji 

Woli poświęcić więcej czasu na osiągnięcie 

trwałych rezultatów niż szybko dochodzić do 

wyników nietrwałych 

Ma poczucie porażki, jeśli nie dostrzega 

natychmiastowych wyników coachingu 

Używa słów i zwrotów pozytywnie 

oddziałujących na podopiecznego 

Nie stara się o dobór słów i powoduje, że 

podopieczny czuje się nieswojo lub nastraja się 

negatywnie 

Przywiązuje dużą wagę do poczucia komfortu 

podopiecznego i jego dobrej dyspozycji podczas 

sesji 

Wzgląd na podopiecznego miesza z innymi 

priorytetami 

Sam jest dla podopiecznego przykładem: zjawia 

się punktualnie, dzwoni w umówionym terminie, 

dotrzymuje wszystkich zobowiązań, a gdy mu się 

to nie udaje, naprawia szkody 

Stosuje podwójne standardy: spóźnia się, używa 

kiepskich wymówek, nie jest przygotowany do 

sesji itd. 

Źródło: Starr J., Coaching, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005 
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 Powyższa tabela wskazuje różnice pomiędzy coachem znakomitym, a coachem, którego 

można uznać za przeciętnego. Pierwsza kolumna przedstawia zachowania coacha w życiu 

prywatnym i zawodowym oraz to, na czym się koncentruje i co robi. To jaką osobą jest coach 

wpływa na jakość prowadzonej przez niego sesji. 

 

1.3. Historia coachingu 

 Słowo coaching pochodzi od nazwy węgierskiej miejscowość Kocs, w której od XV 

wieku produkowano pojazdy kołowe znane pod nazwą koczi. Nazwa ta stała się popularna 

w całej Europie po powstaniu tam pierwszego czterokołowego, dwuosiowego, resorowanego 

pojazdu11. Początkowo termin ten stosowany był na określenie kołowego środka transportu. 

Z czasem przeniknął także do innych języków. W języku angielskim funkcjonował jako coach, 

w niemieckim jako Kutsche, a w hiszpańskim, portugalskim oraz francuskim jako coache. 

Natomiast coachingiem nazywano samą usługę przewożenia pasażerów.  

 Z czasem słowo coaching zaczęło przybierać inne znaczenia niż to związane 

z przewozem osób. Około roku 1830 pojawiło się ono na Univeristy of Oxford i oznaczało 

tutora – osobę przeprowadzającą studenta przez egzaminy, a w roku 1861 w środowisku 

sportowym i odnosił się do trenera – osobę prowadzącą sportowca przez treningi i w drodze do 

wybitnych osiągnięć12.  

 David Clutterbuck z kolei mówi, że słowa coach pochodzi od słowa coax, które oznacza 

namówienie oraz nakłonienie kogoś do czegoś, co – jego zdaniem – wskazuje na perswazyjny 

charakter rozmowy coachingowej13. 

 Polscy specjaliści uważają, że nie ma możliwości znalezienia odpowiednika słowa 

coaching w języku polskim14. W literaturze anglojęzycznej wskazuje się również na 

niejasności w kwestii wyjaśnienia tego pojęcia. Określa się nim podobne interwencje, takie jak 

szkolenie, doradztwo czy też mentoring1516. 

 
11 Hendrickson R., The Henry Holt encyclopedia of word and phrases origins, Henry Holt, New York 1987, s. 85. 
12 Weekley E., Etymology Ditionary od Modern English, Dover Publication Inc., New York 1967. 
13 Clutterbuck D., Coaching zespołowy, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009, s. 15. 
14 Sidor-Rządkowska M., Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 41.  
15 Clutterbuck D., Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002, s. 11. 
16 Popper M., Lipshitz R., Coaching on Leadership. Lidership and Organization Developmental Journal, Tom 13, 
Nr 7, s. 16. 
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 Nie ulega wątpliwości, że słowo coach ma swoje korzenie w średniowiecznym 

wyrażeniu coche, które znaczy „wóz podróżny” lub „powóz”. Aktualnie słowo to bowiem nadal 

posiada takie znaczenie i jest używane do określania podróży klasą turystyczną, tj. tańszą. 

Coach dosłownie jest wehikułem przenoszącym osobę czy grupę ludzi z danego punktu wyjścia 

do miejsca przeznaczenia. Pojęcie coachingu w sensie edukacyjnym wywodzi się z koncepcji, 

która głosi, że nauczyciel „przeprowadza” albo „transportuje” studenta przez egzaminy17.  

Z resztą faktycznie, w krajach anglojęzycznych pod pojęciem słowa coach znajduje się 

długodystansowy autobus, tzn. autokar. Autokar ma przewieźć osobę z punktu A do punktu B, 

czyli do celu podróży. Podobnie sytuacja ma się ze współczesnym coachingiem. 

 Coaching, jako proces pomagający osiągnąć zamierzone cele jest stosunkowo nowym 

tworem. Jego początków można jednak doszukiwać się już w czasach starożytnych, 

a dokładnie w pracach Sokratesa. Nauczał on swoich uczniów tego, jak lepiej żyć, a jego 

metodą było zadawanie odpowiednich pytań. Metoda ta zmuszała do dokonywania refleksji 

nad sobą samym. Pomagał, ale nie dawał gotowych rozwiązań. Dawał wskazówki 

naprowadzające na właściwy tor rozumowania. Wykształcił wielu zdolnych i znanych ludzi, 

min Platona. 

 Sokrates korzystał z istotnych sposobów pracy z jednostkami – diagnozował potencjał 

studenta, a następnie naprowadzał go na cel, który z czasem był przez niego osiągnięty. 

 

1.4. Rola coachingu w edukacji 

 Współczesna szkoła w dużej mierze opiera się na budowaniu takich relacji między 

uczniami a nauczycielami, które związane są z psychologiczną teorią behawioryzmu. Uczeń 

ma uczyć się jak radzić sobie w sytuacjach typowych i znanych, ale nie umie poradzić sobie 

często w sytuacjach nietypowych i nowych. Nauczyciel przyjmuje rolę osoby, która podaje 

wiedzę, a uczeń natomiast ma tą wiedzę przyswoić.  

 Stosowanie coachingu w edukacji zmienia przedstawioną powyżej sytuację i relację 

nauczyciel-uczeń. Coaching jest bowiem procesem mającym na celu pomóc ludziom 

w osiąganiu lepszych wyników działań, a w działaniach szkoły ma pomóc uczniom 

w osiąganiu lepszych wyników w nauce. W edukacji, coaching będzie miał na celu pomoc 

uczniowie w opanowaniu umiejętności skutecznego uczenia się oraz w wypracowaniu 

 
17 Dilts R., Od przewodnika do inspiratora, Pinlp, Warszawa 2006, s. XXI. 
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umiejętności wzięcia odpowiedzialności za uczenie się. Każdy nauczyciel, z zasady, przyjmuje 

rolę osoby przekazującej wiedzę. Nawet jeżeli stosuje różne metody nauczania, to jednak 

wchodzi – z definicji – w relację mistrz – uczeń. Coaching jest metodą, w której nauczyciel – 

coach odpowiedzialność za zdobywanie wiedzy ceduje na ucznia. To uczeń jest 

odpowiedzialny za zdobywanie wiedzy i umiejętności, a nauczyciel jest jedynie swego rodzaju 

przewodnikiem, posiadającym odpowiednie ku temu kwalifikacje. 

 W ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na indywidualizację nauczania. Taki 

kierunek w formalnej edukacji ma swoje uzasadnienie. Z jednej strony współcześni uczniowie 

borykają się z różnymi trudnościami wynikającymi z różnych zaburzeń. Z drugiej zaś zauważa 

się dużą ilość wybitnych jednostek, wyjątkowo uzdolnionych w wybranym zakresie. 

Pojawianie się różnorodnych przypadków wśród uczniów jest czynnikiem wpływającym na 

zmiany w zakresie edukacji. Zauważa się, że szkoła obejmuje szczególną opieką dzieci 

z trudnościami oraz dzieci wybitnie uzdolnione. Pomija się jednak dość często uczniów 

o przeciętnych możliwościach pozostawiając ich samych sobie przez co też nie dając szansy na 

obszerniejsze rozwijanie swoich możliwości. 

 Odpowiedzią na zachodzące także w szkolnictwie zmiany jest wdrażanie do edukacji 

formalnej coachingu, tutoringu i mentoringu. Otóż wszystkie trzy mogą być stosowane 

w odniesieniu do edukacji zamiennie. Są ściśle związane z prowadzeniem rozwoju uczniów. 

Specjaliści mówią, że „coaching dotyczy rozwoju i wykraczania ponad poziom, na jakim się 

obecnie znajdujemy”18. Tutoring natomiast „to metoda indywidualnej opieki nad 

podopiecznym, oparta na realcji mistrz – uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój 

człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału”19. Mentoring polega natomiast na 

właściwej opiece rozwijania kompetencji, realizacji wybranej ścieżki zawodowej nad osobą 

objętą mentoringiem. Mówi się, że różnicą miedzy mentoringiem a coachingiem w edukacji 

jest czas realizacji takiej opieki. Mentoring polega na długoterminowej relacji z osobą 

posiadającą większy bagaż doświadczeń oraz wiedzy, która wspiera w rozwoju posiadającą 

mniejsze doświadczenie, mniejszą wiedzę bądź też krótszy staż pracy. Mentoring może przyjąć 

postać relacji nieformalnej, jak również realizować sformalizowany program20. 

 
18 Thopre S., Clifford J., Podręcznik coachingu. Podręcznik szkolenia. Niezbędnik dla instruktorów i menedżerów, 
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013, s. 17. 
19 Czekierda P., Czym jest tutoring? [w:] Czekierda P., Fingas B., Szala M., (red), Tutoring. Teoria, praktyka, studia 
przypadków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 20. 
20 Czekaj J., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2007, s. 48 – 53. 
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 Realizacja coachingu, mentoringu oraz tutoringu w edukacji ma zatem zasadne 

zastosowanie. Te sposoby pracy z uczniem są ściśle związane z pedagogiką personalistyczną, 

która odwołuje się do humanistycznych wartości, wśród których podkreśla się godność osoby. 

 Osoba prowadząca coaching, tutoring oraz mentoring nie może być przypadkowa. Musi 

wykazać się przede wszystkim umiejętnością słuchania i wyciągania odpowiednich wniosków, 

na podstawie których powinna podjąć odpowiednie działania. Niezbędne jest to, aby osoba 

prowadząca taką relację, umiała stworzyć właściwą relację z podopiecznym, aby podnieść 

efekty procesu. Coaching, tutoring oraz mentoring dysponują rzeszą różnych narzędzi 

ułatwiających pracę z podopiecznym. Aby efekty współpracy były wysokie, każda osoba 

podejmująca się bycia mentorem powinna rzetelnie zapoznać się z takimi narzędziami 

i technikami i we właściwy sposób dobrać je do osoby, z którą pracuje. 

 Coaching, tutoring oraz mentoring w edukacji są młodym tworem w ogóle. Coaching 

w odniesieniu do indywidualnego rozwoju jak również w odniesieniu do biznesu również nie 

stanowi czegoś, co w polskim społeczeństwie jest zakorzenione. Taka forma pracy jest 

nowością. Jednak mimo wszystko zauważa się, że wobec rozwoju indywidualnego oraz 

rozwoju biznesu, coaching, tutoring oraz mentoring jest ona bardziej powszechna niż 

w edukacji. Warto jest jednak, aby ten rodzaj relacji nauczyciela z uczniem był rozwijany 

zarówno w szkołach publicznych, szkołach prywatnych o różnym profilu jak również wobec 

lekcji indywidualnych. Niesie on ze sobą wiele korzyści – zarówno dla ucznia, jak i dla 

nauczyciela oraz dla szkół. 

 Zastosowanie reguł coachingu, tutoringu oraz mentoringu na gruncie edukacji różnego 

typu jest szansą na rozwój uczniów. W skali marko ma to istotne znaczenie ekonomiczne – 

w końcu współcześni młodzi ludzie to przyszłość społeczeństw. To właśnie obecni młodzi 

ludzie będą naszymi lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, nauczycielami 

kolejnych pokoleń, prawnikami, sprzedawcami. To oni będą pracować na nasze emerytury 

i będą odpowiedzialni za krajową gospodarkę. Tym samym będą pracować na jakość życia 

każdego z nas. 

 Coaching w edukacji ma za zadanie wspomóc rozwój jednostki, który jest konieczny do 

tego, aby jednostka mogła przetrwać w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Rozwój 
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określany jest jako „nieprzerwany proces wzrostu i uczenia się; dzięki niemu stajemy się kimś 

więcej, niż jesteśmy obecnie”21.  

 Do koncepcji rozwoju podejść można na wiele różnych sposobów, stosując różne 

założenia i interpretacje, jak również różne wskaźniki dostrzeganych zmian rozwojowych. Dla 

pedagoga czy też dla nauczyciela-coacha istotne jest natomiast, aby przyjęta przez niego 

koncepcja dała mu takie możliwości zaprojektowania własnych działań zawodowych, aby 

osiągnięty został optymalny rozwój jego podopiecznego. 

 Najczęściej rozwój rozumiany jest jako proces o charakterze długotrwałym, w trakcie 

którego dokonywane sią ukierunkowane, następujące po sobie w sposób prawidłowy zmiany, 

które prowadzą do stopniowego przechodzenia od form czy też od stanów niższych lub 

prostszych do wyższych i bardziej złożonych22. „Rozwój polega na zdobywaniu wiedzy, 

umiejętności i zachowań albo na modyfikowaniu tych, którymi się dysponuje (tzn. na uczeniu 

się). Rozwój więc to zmiana. Zmiana zaś jest czymś powszechnym, dotyczy każdego, co nie 

znaczy, że nie jest trudna, stresująca, a czasem nawet bolesna”23. 

 Rozwój idealnie wpisuje się w edukacje. Szkoła jest instytucją, która ma wspomóc 

ogólny i wszechstronny rozwój każdego ucznia. Korzystanie z coachingu jako metody 

wspierania rozwoju ucznia wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Dostarcza on bowiem 

dobrych narzędzi w zakresie pracy z uczniem, poprawy jego osiągów i podniesienia autorytetu 

nauczyciela. 

 Praca z uczniem opierająca się na coachingu jest wpisana w koncepcje psychologiczne 

i pedagogiczne podkreślające wartość upodmiotowienia ucznia oraz jest szansą na budowanie 

w placówce oświatowej kultury relacji opartej o akceptację i wsłuchiwanie się w potrzeby. 

Oparcie pracy nauczyciela o model coachingowi wymaga innego podejścia do ucznia niż to, 

które stosowane jest nadal w wielu polskich szkołach. Zmiana tego podejścia jest związana 

z likwidacją ugruntowanej hierarchii, zniesieniem dominacji, pozbyciem się stosunku władza 

– wykonawca poleceń i zastąpienia go relacjami opartymi na współdziałaniu, wzajemnym 

szacunku, zaufaniu oraz akceptacji. W tak przedstawionym ujęciu rola nauczyciela nadal stoi 

na wysokim poziomie, ale nie jako uprawomocnionego zewnętrznie decydenta w zakresie 

 
21 Thopre S., Clifford J., Podręcznik coachingu. Podręcznik szkolenia. Niezbędnik dla instruktorów i menedżerów, 
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013, s. 17. 
22 Becelewska D., Repetyrorium z rozwoju człowieka, Kolegium Karkonoskie, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2006, s. 7. 
23 Thopre S., Clifford J., Podręcznik coachingu. Podręcznik szkolenia. Niezbędnik dla instruktorów i menedżerów, 
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013, s. 17. 
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rozwoju ucznia, ale jako organizatora procesu kształcenia, który jest odpowiedzialny za 

przebieg i strukturę, a w mniejszym stopniu za efekty. Nauczyciel, w takiej formie kształcenia, 

jest projektantem środowiska rozwojowego dla swoich uczniów. Zadaniem coacha jest pomoc 

w budowaniu nowych rozwiązań, ale ostatecznie od konkretnego ucznia zależy, w jakim 

kierunku ostatecznie podąży i które cele wybierze. Od ucznia zależy także forma osiągania 

takich celów. 

 Wykorzystanie coachingu w pracy z uczniem jest bardzo trudne, ponieważ wymaga on 

zmian zarówno w relacjach nauczyciel – uczeń, jak i zmian w samej postawie zawodowej 

nauczyciela. Trudne może okazać się porzucenie formalnego autorytetu na rzecz partnerstwa 

i dialogu opartego na przekonaniu, że każdy uczeń to człowiek mający określone, 

niepowtarzalne zasoby talentu i kreatywności. Trudne do akceptacji może być również to, że 

potencjalne możliwości uczniów rozwijają się u każdego z nich w różnym czasie i tempie. 

Nauczyciel decydujący się na pracę opartą o coaching musi przestawić się z mówienia na 

słuchanie, z przekazywania treści na tworzenie środowiska sprzyjającego samodzielnemu 

uczeniu się. Musi również być gotów na rezygnację z roli osoby „wszystko wiedzącej” 

i mającej gotową receptę na wszystkie problemy na rzecz konsekwentnego budowania u ucznia 

poczucia samodzielności w myśleniu i działaniu oraz budowania w nim odpowiedzialności za 

własne decyzje. 

 Wiele mówi się o korzyściach coachingu, jakie płyną dla ucznia. Wiele osób powie 

zapewne, że nic dziwnego – w końcu to uczniowie są sednem każdego systemu edukacji i są 

oni przyszłością narodu. Żadna edukacja, żaden system oświatowy nie mógłby istnieć bez 

nauczycieli. Im lepiej przygotowana kadra nauczycielska, im lepsze jej postawy, tym większe 

szanse na sukcesy poszczególnych uczniów i całych szkół. Dlatego nauczyciel podejmujący się 

pracy opartej o coaching nie może pozostać bez wsparcia, zwłaszcza w chwili, gdy coaching 

jest metodą dopiero co wprowadzaną przez danego nauczyciela lub wręcz całą placówkę. 

Dlatego istotne jest, aby został skierowany do nauczycieli system wsparcia, dzięki któremu 

nauczyciele mogliby konsultować się w trudnych, kłopotliwych czy nie jasnych sytuacjach lub 

po prostu mieć możliwość zorganizowanego rozwoju.  

 Dobrym rozwiązaniem wsparcia dla nauczycieli prowadzących coaching mogłaby być 

superwizja, która rozumiana i odbierana może być na różne sposoby. Jedni uważają ją za coś 

w rodzaju mentorocoachingu, a dla innych jest to nadzór. ICF twierdzi, że „superwizja jest 

procesem uczenia się doświadczonego coacha przy wsparciu superwizora. Ma ona na celu 
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lepsze zrozumienie prowadzonych procesów coachingowych, podniesienie kompetencji praz 

rozwój coacha. Przekłada się też na korzyści dla jego klientów”24. 

 Superwizja stanowi relacje, która – jak wspomniano wcześniej – może stanowić dla 

niektórych relację niekomfortową. Zrozumiałą sytuacją jest ta, w której ludzie mogą obawiać 

się podważenia ich kompetencji oraz fakt, że wyjdzie ich nie wiedza. Warto jest zatem spojrzeć 

na superwizję z innej perspektywy i przyjmując inną postawę. Nie ma takiego człowieka, który 

byłby idealny. Każdy z nas ma wady i zawsze można znaleźć innego specjalistę, który w jakimś 

aspekcie będzie lepszy od nas i będzie mógł podważyć nasze umiejętności. Dodatkowo, jeśli 

ktoś wykonuje jakąś czynność inaczej, nie oznacza, że jest od nas lepszy – po prostu pracuje 

inaczej. Zatem obawy przed superwizją nie są uzasadnione. 

 Ważne jest wprowadzać superwizję dla nauczycieli, także dla nauczycieli-coachów, aby 

podnosić jakość ich pracy, a co za tym idzie – ogólne efekty edukacyjne uczniów. Superwizja 

stanowi bowiem bezpieczne środowisko dla rozstrzygnięcia różnych kwestii zawodowych, 

refleksji nad dotychczasową pracą i osiągnięciami. Superwizja stanowi dobrą przestrzeń, 

w której nauczyciel i nauczyciel-coach mogą spotkać się z ekspertem (równym sobie lub 

z większym doświadczeniem) i zasięgnąć jego opinii czy też wyciągnąć wnioski, które pomogą 

zaplanować zmiany związane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem się. 

 Coaching w edukacji może przynieść wiele korzyści – zarówno dla nauczycieli jak i dla 

uczniów oraz dla całego szkolnictwa. Stanowi bowiem płaszczyznę rozwoju i dla dydaktyków 

i dla dopiero co wchodzących w życie młodych ludzi. Warto jest, aby nauczyciele wychodzili 

ze swoich stref komfortu i uczyli się nowych metod pracy z podopiecznymi. W końcu wielu 

z nas zależy na rozwoju. 

  

 
24 https://icf.org.pl/superwizja/, [2020-07-15] 

https://icf.org.pl/superwizja/


26 
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Rozdział II. Coaching a inne formy wspierania rozwoju 

2.1. Wprowadzenie 

 Coaching jest metodą wspierania rozwoju, ale różni się od innych form doskonalenia 

umiejętności. Nie należy mylić coachingu z mentoringiem, tuturingiem, doradztwem 

zawodowym, psychoteriapią czy innymi formami szkoleń i treningów. Mentoring i tutoring są 

najbliższe coachingowi i bywa, że terminy te są zamiennie ze sobą stosowane na określenie 

jednej i tej samej czynności. Dzieje się tak dlatego, że często coacha nazywa się mentorem, 

doradcą, ekspertem, trenerem. Jednak każda ze wspomnianych form doskonalenia jest 

użyteczna i ma swoje miejsce zarówno w biznesie, w edukacji jak i na płaszczyźnie szeroko 

pojętego rozwoju osobistego. W zależności od tego, co się chce osiągnąć, należy wybrać jedną 

z nich. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby łączyć ze sobą wszystkie wymienione metody 

rozwoju. W samym procesie coachignu wychodzi często, że aby zrealizować dany cel należy 

skorzystać z pomocy innych osób lub po prostu rozszerzyć swoją wiedzę właśnie na różnego 

typu kursach czy szkoleniach. Czasami bywa, że realizacja danego celu wymaga skończenia 

wręcz całych studiów. 

 Warto jest zatem znać zasady działania innych metod wspomagania rozwoju, aby móc 

w pełni wpłynąć na swój rozwój i poprawić jakość swojego życia. Coaching jest taką metodą, 

która może nakierować na podjęcie decyzji, czy – a jeśli tak, to o jakie dodatkowe wsparcie 

należy się zatroszczyć. 

 W podrozdziałach poniżej zostały przedstawione krótkie charakterystyki poszczególnych 

form rozwoju osobistego i zawodowego. Przy czym do edukacji zastosować można najczęściej 

coaching, tutoring i trening. Ten ostatni najczęściej do rozwoju sportowego ucznia. 

 

2.2. Mentoring 

 Mentoring jest formą wsparcia bardzo zbliżoną do coachingu i tutoringu. Obie te formy 

w pewnym sensie nakładają się na siebie. Celem mentoringu jest pomoc drugiemu człowiekowi 

w rozwijaniu się, zwiększeniu swojego potencjału i efektywności. Źródła mentoringu znajdują 

się w środowiskach akademickich, związanych zwłaszcza z naukami o zarządzaniu, koncepcji 

reorganizacji procesów, kompleksowego zarządzania jakością, doskonalenia obsługi klienta, 
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idei organizacji uczącej się czy też zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy25. 

Oznacza to, że mentoring jest w dużej mierze relacją powstałą w przedsiębiorstwach 

i organizacjach. W edukacji może to być nawiązanie relacji pomiędzy nauczycielami. Bowiem 

mentoring polega na przedstawieniu wskazówek dotyczących zarówno życia zawodowego jak 

i prywatnego. Dotyczy on tych działań, zachowań, czy też procedur, które wymagane są 

w danej organizacji. Przy jego pomocy wdrażany jest konkretny styl pracy. Dlatego istotny jest 

fakt, że mentoring dotyczy dwóch specjalistów z danej dziedziny, przy czym jeden z nich 

cechuje się często większym doświadczeniem zawodowym lub większym doświadczeniem 

pracy w konkretnej organizacji. 

 Mentoring od coachingu różni się tym, że ten pierwszy nie opiera się na twórczości 

i znajdowaniu nowych sposobów pracy, a powiela jedynie skuteczne i funkcjonujące schematy 

działania. Jest on co prawda procesem wspierania podopiecznego w osiąganiu celów i jest 

nastawiony na praktykę. W przypadku coachingu, osoba występująca w roli mistrza nie musi 

specjalizować się w dziedzinie klienta / ucznia. Natomiast w przypadku mentoringu, mentor 

jest podopieczny działają w tym samym obszarze. Wszystkie pomysły, działania  pochodzą od 

klienta. Coach przy pomocy m.in. pytań tylko pomaga je realizować. Podstawową różnicą 

między coachingiem a mentoringiem jest cel pracy. Mentoring zajmuje się szeroko pojętym 

rozwojem życia prywatnego jak i zawodowego. Coaching natomiast polega na jednej akcencie, 

na którym skupia całą swą uwagę. Pełne zestawienie podstawowych różnic między 

mentoringiem a coachingiem przedstawia poniższa tabela. 

 Wspólną cechą coachingu i mentoringu jest bez wątpienia wspieranie klienta / ucznia 

w realizacji jego celów i obie te formy opierają się na partnerskiej relacji.  

 

Tabela 2. Różnice miedzy coachingiem a mentoringiem 

 Coaching Mentoring 

Cel kontraktu osiągnięcie określonego celu szeroko pojęty rozwój 

Praca nad nabyciem określonych 

umiejętności i polepszeniem 

efektywności działania 

przekonaniami, wartościami, 

życiową misją, 

umiejętnościami 

 
25 Sołtys A., Tarkowska M., Mentoring w praktyce. Ścieżka kształcenia mentorów i peer-mentorów dla grup 
defaworyzowanych, Społeczena Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2008, s. 12. 
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Długość relacji krótka, trwa maksymalnie do 

roku 

dłuższa, może trwać kilka lat 

Ramy spotkań ściśle określony czas  

i miejsce 

luźniejsze ramy – w miarę 

potrzeb uczestnika 

Osoba prowadząca coach nie musi posiadać 

doświadczenia i 

specjalistycznej wiedzy w 

dziedzinie objętej 

coachingiem 

mentor ma większe 

doświadczenie lub równe 

szkolonej osoby, dzieli się 

swoimi życiowymi 

przemyśleniami, historiami 

Narzędzia coach zadaje pytania, 

pozwalając dojść samemu 

uczestnikowi do 

konstruktywnych przemyśleń 

mentor posiada wiedzę 

ekspercką, którą odpowiednio   

dawkuje, stosując pytania, 

podpowiedzi, naprowadzenia 

Co dostaje osoba przechodząca coaching 

sama wynajduje najlepsze dla 

siebie rozwiązania 

osoba przechodząca 

mentoring dostaje konkretne 

rozwiązania, doświadczenie 

i wiedzę od osoby 

posiadającej autorytet 

Komunikacja praca nad treściami 

wypływającymi od osoby 

coachingowanej 

uzewnętrznienie się mentora 

Źródło: opracowanie własne 

 

Powyższa tabela w sposób wyraźni przedstawia różnice pomiędzy coachingiem 

a mentoringiem. Są to zdecydowanie odmienne sposoby wspierania firmy, organizacji oraz 

jednostki. Główną różnicą między tymi metodami pracy jest rola osoby eksperta. 

W mentoringu to mentor jest właśnie ekspertem, czyli wie więcej w danym temacie niż osoba 

korzystająca z mentoringu. Zatem mentor ma podstawy ku temu, żeby udzielać rad, mówić 

w jaki sposób postępować.  

Natomiast w coachingu jest trochę inaczej. To klient mimo, że jest klientem jest 

ekspertem w danej dziedzinie, ponieważ nikt nie zna jego własnej sytuacji i potrzeb jak on sam. 
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Coach jest tutaj potrzebny tylko do pomocy w celu ułatwienia odnalezienia własnej ścieżki 

rozwoju. Te metody, z racji swojej odmienności, funkcjonują w całkiem inny sposób, a co za 

tym idzie, przynoszą inne rezultaty i realizują inne cele w innym czasie.  

 Mentoring w edukacji może być realizowany między uczniami. Zwłaszcza, jeśli 

nawiązuje się relacja między uczniami w różnym wieku lub w sytuacji, gdy uczniowie są 

rówieśnikami, ale jeden z nich ma opanowany materiał dużo lepiej niż inny. Mentoring można 

wykorzystać tutaj jako sposób na pomoc koleżeńską. Taka relacja przynosi wiele korzyści. Otóż 

uczeń występujący w roli mentora ma możliwość budowania swojego poczucia własnej 

wartości – w końcu jego wiedza i umiejętności są wykorzystywane. Z kolei dla ucznia 

korzystającego z mentoringu, jest to szansa na poszerzenie swojej wiedzy – może łatwiej 

przyznać się do nie wiedzy i do niezrozumienia materiału lub jego fragmentu przed kolegą niż 

przed nauczycielem. Natomiast należy pamiętać, żeby uczeń korzystający z mentoringu stał się 

mentorem dla kogoś innego – w tej samej lub innej płaszczyźnie, aby jego system wartości był 

również podbudowywany. 

 

2.3. Szkolenie i trening 

 Szkolenie jest rodzajem nauki, podczas której osoba zdobywa wiedzę oraz umiejętności 

z danego zakresu. Szkolenie może być nazwane również treningiem i koncentruje się na 

dostarczeniu koniecznych informacji z danego zakresu. Może wyznaczyć również określone 

zadania do zrealizowania. Trening jest metodą bardziej schematyczną niż coaching, zwałszcza, 

że różnego rodzaju szkolenia organizowane są dla większej ilości osób w jednym momencie 

i zakładają mniejszą indywidualizację podczas realizowania treści. 

Szkolenie to najczęściej cykl wykładów poświęconych jednemu, sprecyzowanemu 

tematowi. Najważniejszymi zadaniami szkolenia są:  

• poszerzenie kwalifikacji;  

• dostarczenie nowych umiejętności;  

• ugruntowanie wiedzy.  

 Jeśli zainteresowany wie, jakiej wiedzy czy umiejętności mu brakuje, to szkolenie jest 

idealnym rozwiązaniem, pod warunkiem, że tematycznie odpowiada rzeczywistym potrzebom 

zainteresowanego, a ten ma motywację do zdobycia nowych umiejętności, wiedzy. 

 Trener jest ekspertem w danej dziedzinie i stymuluje proces uczenia się. Na szkolenie 

przychodzi z gotowym programem, zaplanowanymi kolejnymi ćwiczeniami i krokami. Po 

zakończeniu szkolenia, nie zawsze ma możliwość bycia z uczestnikami przy wdrażaniu nowych 
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umiejętności, wiedzy nabytych w czasie procesu. Trening najczęściej bywa przeprowadzany w 

grupie i trwa od 1-3 dni.  

 Coach nie ma ustalonego programu spotkania i jego wypowiedzi nie trwają długo. Klient 

jest ekspertem i decydentem. Ponosi pełną odpowiedzialność za proces. Spotkania odbywają 

się na przestrzeni kilku miesięcy, 1 – 2 razy w miesiącu, a jedno spotkanie trwa od jednej do 

półtorej godziny. Podczas sesji klient i coachem pracują nad różnymi tematami, na przykład 

nad motywacją, wartościami, obawami. Końcowym efektem coachingu jest osiągnięcie 

konkretnych celów , a coach, w odróżnieniu od trenera, jest obecny przy wdrażaniu zmian.  

 Wspólnymi cechami coachingu i szkolenia są: motywowanie do zmiany oraz zadawanie 

pytań i słuchanie.  

 

Tabela 3. Coaching a szkolenie 

Trener Coach 

Przekazuje wiedzę podczas szkolenia Wydobywa wiedzę w uczestniku warsztatu / 

coachingu 

Cel: transfer wiedzy na szkoleniu  

i trenowanie umiejętności 

Cel: aktywacja potencjału, który jest  

w uczestniku warsztatu 

Realizacja własnych celów trenera i celu 

sponsora na dane szkolenie 

Realizacja wyłącznie celów klienta (osób 

coachowanych). W przypadkach coachingu 

korporacyjnego cele osób coachowanych 

muszą być wspólne - zintegrowane z celami 

sponsora 

Trener nie zawsze jest praktykiem  

w dziedzinie, którą szkoli 

Skuteczny coach jest praktykiem 

Trener ponosi większą odpowiedzialność za 

efekt szkolenia i realizacje celu jak wyżej 

Efekt szkolenia zależy od zaangażowania  

i wzięcia odpowiedzialności za proces przez 

osoby uczestniczące w coachingu 

Głównie mówi i daje wskazówki posługując 

się wyuczoną wiedzą na dany temat, nie 

Gównie nastawiony jest na aktywne 

słuchanie, zadawanie wartościowych pytań  
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zawsze praktyczną, lecz też teoretyczną w 

zależności od trenera 

  

  

i obecność w procesie, który przechodzą 

uczestnicy. Wykorzystuje umiejętności 

coachingowe takie jak: stworzenie atmosfery 

wzajemnego zaufania i bezpiecznego 

środowiska do rozwoju, określenie jasno 

zasad współpracy, bezpośrednia 

komunikacja, kreowanie świadomości u 

osoby coachowanej, intuicja, sporządzenie 

planu działań, stawianie celów, analiza 

postępów, wzięcie odpowiedzialności przez 

coachowanego za rezultaty 

Wyznacza zadania i ćwiczenia oraz określa 

sposób ich wykonania, 

Uzgadnia zadania i sposób wykonania 

ćwiczeń z uczestnikami coachingu 

Ćwiczenia te mają za zadanie pomóc w 

nauczeniu się zagadnień związanych z 

tematyką szkolenia np. negocjacji, technik 

sprzedaży, obsługi klienta etc. 

Ćwiczenia mają za zadanie podniesienie 

świadomości, zobaczenie realnej sytuacji w 

której znajduje się uczestnik warsztatu, 

podjęcie dalszych decyzji, zmobilizowanie 

do dalszych działań w kierunku realizacji 

celu 

Głównym narzędziem podczas szkolenia są 

wiedza i odpowiedzi na pytania 

uczestników 

Głównym narzędziem podczas warsztatu są 

pytania zadawane uczestnikom i 

doświadczenie ćwiczeń, różnorodnych 

narzędzi rozwojowych 

Modeluje określone zachowania pożądane do 

prawidłowego wykonania ćwiczeń i 

przyswojenia materiału szkolenia, aby 

pokazać sposób prawidłowego wykonania 

zadań. 

Modeluje zachowania coacha, pokazując 

model rozmowy coachingowej głównie 

podczas szkoleń umiejętności 

coachingowych . 
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Zdania raczej odtwórcze wg określonego 

schematu i prawidłowości ich wykonania; 

poddane ocenie 

Większa swoboda i kreatywność uczestnika 

przy wykonaniu zadań/ćwiczeń 

Udziela informację zwrotną z intencją 

pokazania mocnych i słabych stron w 

zachowaniu – postawie uczestnika, bardziej 

analityczne podejście 

Udziela informację zwrotną z intencją 

odkrycia obszarów do rozwoju i uwolnienia 

pełnego potencjału, aby zmotywować do 

dalszego rozwoju 

Uczy i instruuje (podaje instrukcje) Inspiruje i motywuje 

Daje wskazówki, rady, polecenia, gotowe 

rozwiązania, aby pomóc uczestnikom w 

rozwiązaniu ich problemów, wyzwań i 

nabyciu określonych umiejętności 

Zachęca do znalezienia własnych rozwiązań 

ufając, że uczestnik warsztatu ma w sobie 

wszelkie zasoby i jest kreatywny, kompletny 

w znaczeniu, że niczego mu nie brakuje, cała 

wiedza, by poradzić sobie z danym 

problemem lub wyzwaniem jest już w nim 

samym 

Źródło: http://www.coachinginstitute.biz/artykuy-bezpatne-mainmenu-7/288-trener-nie-rwna-si-coach.html, [2020-07-16] 

  

Powyższa tabela wskazuje podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu coachingu 

i szkolenia/ treningu. Podstawową różnicą jest sposób udzielania pomocy. Trener przekazuje 

swoją wiedzę z klienta, coach doprowadza do sytuacji kiedy klient sam tą wiedzę z siebie 

wydobywa. Szkolenie narzuca określone działania, wyznaczone schematy i uczy. Natomiast 

coaching motywuje do korzystania z kreatywności jednostki oraz samodzielnego działania. Oba 

modele wspierania zarządzania kapitałem ludzkim mają na celu osiągnięcie zamierzonego 

efektu. Różnica polega na metodzie wykonania tego oraz czasie, który jest na to poświęcony. 

 Pojęcie treningu może odnosić się również do aktywności fizycznej, w której osoba 

trenująca ma pod opieką kogoś, komu pomaga w osiągnieciu odpowiedniej sprawności 

fizycznej i w opanowaniu odpowiednich technik wykonywania tych ćwiczeń. W takiej sytuacji 

osoba trenera jest specjalistą z różnego typu osiągnieciami, odpowiednim przygotowaniem 

teoretycznym i praktycznym oraz z doświadczeniem.  

 

http://www.coachinginstitute.biz/artykuy-bezpatne-mainmenu-7/288-trener-nie-rwna-si-coach.html
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2.4. Psychoterapia 

 Psychoterapia to „zajmowanie się psychologicznymi i psychosomatycznymi problemami 

i zmianami, takimi jak głębokie i przedłużające się cierpienie, sytuacyjnymi dylematami, 

kryzysami oraz potrzebą rozwoju, jak również aspiracjami zmierzającymi do zrealizowania 

potencjału człowieka”26. Stanowi ona przemyślany i planowany sposób interwencji, którego 

celem jest poszukiwanie sposobów na pozbycie się cierpienia lub też uleczenia osób 

cierpiących na zaburzenia poprzez modyfikację lub korektę prezentowanej przez klienta 

postawy wobec pojawiających się w jego życiu problemów. Wykorzystuje się tu wiedzę 

teoretyczną i umiejętności psychoterapeuty, który poszukuje przyczyn i mechanizmów, które 

powodują zaburzenia osobowości. Terapeuta to ekspert, który doradza i, zgodnie z posiadaną 

wiedzą, tłumaczy klientowi na czym polega jego problem i proponuje właściwe dla niego 

rozwiązania. Dokonuje wielu interpretacji i przejmuje dużą odpowiedzialność za efekty jakie 

osiągnie klient. Psychoterapia bazuje na przeszłości, aby rozwiązać problem teraźniejszy. 

Terapeuta próbuje odpowiedzieć na pytanie „dlaczego”, jaka jest tego przyczyna. 

 Relacja terapeuty z klientem jest bardzo osobista. Klient potrzebuje uwolnienia się od 

dyskomfortu. Sesje powinny odbywać się planowo, regularnie, zawsze w tym samym miejscu, 

o tej samej porze oraz powinny trwać tyle samo czasu. Klient psychoterapeuty będzie się 

skupiał na konkretnych problemach – cierpieniu czy też negatywnych myślach. W nielicznych 

sytuacjach klient będzie miał jasny cel przed sobą. 

 Coaching zawsze ma charakter zadaniowy i jest nastawiony na realizacje celów. Relacja 

jest partnerska. Odpowiedzialność za efekty ponosi klient. Coach nie interpretuje słów 

i zachowań klienta. Zakłada, że klient potrafi sobie radzić z własnymi emocjami, wspiera go 

w ogólnych sytuacjach życiowych, poprawia efektywność i prowadzi do pożądanych wyników. 

Podczas sesji uwaga jest skupiona na przyszłości, tym, co klient chce osiągnąć i na 

rozwiązaniach. Coach nie pyta co sprawiło, że pojawiło się problematyczne zachowanie, tylko 

jak klient chce je usprawnić. Dyskutować się będzie „tu i teraz”, o możliwych rozwiązaniach 

sytuacji klienta. Do przeszłości sięga bardzo rzadko. Nie rozwiązuje problemów z przeszłości 

by usprawnić przyszłość. Coach tylko towarzyszy klientowi, który sam generuje dla siebie 

rozwiązania i sam je wdraża.  

 Obie dziedziny mają też wiele wspólnego: czerpią z psychologii, polegają na spotkaniu 

co najmniej dwóch osób i wyraźnym podziale ról, jako cel wyznaczają sobie poprawę 

funkcjonowania danej osoby poprzez wzrost świadomości czy zmianę wzorów myślenia. 

 
26 Rogers J., Coaching podstawy umiejętności, GWP, Gdańsk 2010, s. 15. 
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Podstawową różnicą między coachingiem a psychoterapią jest czas. Zazwyczaj w coachingu 

pojawia się kilka spotkań po 1,5 godziny w niewielkim odstępie czasu. Psychoterapia natomiast 

może trwać latami. Zaletą takiej opcji pomocy jest zażyłość pomiędzy tym, który pomocy 

potrzebuje, a tym co jej udziela27. 

 

Tabela 4. Coaching a psychoterapia 

Coaching Psychoterapia 

Klient stawia na samodzielność 

 i sprawczość dokonywanych zmian 

Potrzeba szybkiej zmiany. Klientowi nie zależy na 

samodzielności 

Klient stawia na cele zawodowe Szersze , odzwierciedlające problemy osobiste lub 

ma miejsce niemożliwość postawienia 

konkretnego celu 

Ma miejsce koncentracja na zadaniu Koncentracja na relacji, potrzeba rozmowy, niska 

motywacja do podejmowania konkretnych 

działań, aktywności 

Brak Istnienie zjawisk występujących  

w psychoterapii.  

Koncentracja na tym, co uświadamiane, 

aktualnych treściach,  

Istnienie głębszego tła, często nieuświadamianych 

przez klienta procesów związanych z tym, iż 

ważna jest relacja 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.treco.pl/kariera/porady-szczegoly/page/6/id/175/akademia-coacha-i-trenera-czesc-i 

 

Psychoterapia i coaching różnią się znacząco od siebie, co zostało przedstawione 

w tabeli powyżej. Zastosowanie jednego z tych dwóch modeli wspierania zarządzania 

kapitałem ludzkim występuje w zależności od potrzeb i aktualnej sytuacji klienta. 

Psychoterapia to sposób na pozbycie się problemów, które są i nie w sposób jest się ich pozbyć 

w pojedynkę. Wtedy na pomoc przychodzi terapeuta, który na samym początku bada sytuację 

i diagnozuje trudności. Istotna jest również analiza przeszłości klienta bez której nie można 

postawić diagnozy, a bez diagnozy niemożliwe jest rozpoczęcie pracy. W głównej mierze 

psychoterapia skierowana jest do ludzi, którzy borykają się z życiowymi trudnościami, 

z którymi nie są w stanie sobie sami poradzić. Coaching nie pojawia się tam gdzie jest problem, 

 
27 http://www.ots.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=168:coaching-a-inne-formy-

wspierania-rozwoju&catid=18 [2016-06-29] 

http://www.treco.pl/kariera/porady-szczegoly/page/6/id/175/akademia-coacha-i-trenera-czesc-i
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to nie jest wyznacznik by móc z niego skorzystać. W tym procesie w porównaniu do 

psychoterapii, przeszłość również nie jest istotna. Liczy się to co jest tu i teraz oraz to co nastąpi 

jutro.  

 Nie wszystkie problemowe sytuacje kwalifikują się do pracy w procesie coachingu. 

Niektóre z nich muszą zostać przepracowane na gruncie psychoterapii. Jest to dość istotne, 

ponieważ nierozwiązanie pewnych problemowych sytuacji wymagających interwencji 

psychoterapeuty może mieć wpływ na efekty coachingu, zwłaszcza, gdy osoba udaje się na 

coaching myląc go z psychoterapią i od coacha wymaga pomocy w uzyskaniu równowagi 

życiowej. Dodatkowo, istotną kwestią jest to, że coach to nie zawsze psycholog. Coachem 

mogą zostać również osoby posiadające wykształcenie w innym kierunku niż psychologia, 

bowiem coaching ma dużo szersze zastosowanie niż praca z emocjami jednostki.  

 

2.5. Doradztwo  

Doradztwo jest podobne do szkoleń i polega ono na pomocy klientowi, który nie jest 

usatysfakcjonowany dotychczasowymi rezultatami swych działań28. Główna  różnica polega na 

tym, że szkolenia są realizowane najczęściej grupowo, a doradztwo jest zindywidualizowane. 

Doradca pracuje z klientem, który nie jest zadowolony z rezultatów swoich działań i potrzebuje 

przewodnictwa i porady. Doradca pełni funkcję eksperta, specjalisty w konkretnej dziedzinie. 

Dostarcza klientowi gotowe, swoje rozwiązania, które uważa za najlepsze i najskuteczniejsze 

dla klienta. Klient otrzymuje specjalistyczną wiedzę, diagnozę sytuacji, różne wersje rozwiązań 

oraz pomoc przy ich wdrażaniu. Klient oczekuje od doradcy informacji w jaki sposób powinien 

postępować, czego nie powinien robić. Doradca ponosi odpowiedzialność za zaproponowane 

sposoby zmierzające do rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Wysiłek jest tylko po jego 

stronie. 

W doradztwie bardzo wyraźnie widać różnicę między ekspertem a klientem. Dzieje się 

tak, ponieważ to klient szuka istotnych informacji, których udziela mu doradca bazując na 

swoim wieloletnim doświadczeniu. Korzystając z usług doradcy mamy pewność, że uzyskamy 

odpowiedź w jaki sposób postępować29. To właśnie różni doradztwo od coachingu. Coaching 

nie daje odpowiedzi, pomaga je jedynie odnaleźć. Kolejna różnica polega na określeniu roli 

 
28 Szcześniak M., Wyzwania etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi, EMENTON, Warszawa 2015, s.87. 
29 http://sfcoaching.pl/coaching-a-doradztwo/ [2016-06-29] 
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eksperta30. W doradztwie jest nim doradza ze swoją wiedzą i doświadczeniem. W coachingu 

natomiast to osoba coachowana jest ekspertem, bo sama najlepiej zna swoją sytuację. 

 Coach w odróżnieniu od doradcy sprawia, że klient sam opracowuje rozwiązania, 

a następnie je wdraża, opierając się na swoim dotychczasowym doświadczeniu, wiedzy 

i umiejętnościach. Coach wspiera klienta w tych działaniach, zachęca do spojrzenia głębiej 

w siebie. Ekspertem jest klient. On diagnozuje i rozwiązuje problemy korzystając ze swoich 

zasobów. Coach jest partnerem, który podąża za klientem, zadaje pytania zmuszające go do 

refleksji i odkrywania swoich możliwości. Nie doradza, nie daje gotowych rozwiązań. Różnice 

pomiędzy coachingiem a doradztwem zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Tabela 5. Coaching a doradztwo 

Coaching Doradztwo 

Coach nie daje rad i gotowych 

rozwiązań 

Doradca daje  rozwiązania problemów 

klienta 

Coaching to proces ciągły, trwający 

kilka miesięcy. Najważniejsze jest to, 

co dzieje się między sesjami.  

To co się dzieje w czasie sesji doradczej jest 

najważniejsze. 

Nie ma transferu wiedzy od coacha do 

klienta. To klient wie, jest ekspertem. 

Doradca przekazuje wiedzę i umiejętności 

klientowi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://sfcoaching.pl/coaching-a-doradztwo/ 

 

Powyższa tabela w łatwy sposób daje podgląd znaczących różnic między coachingiem 

i doradztwem. Podobnie jak w szkoleniu i mentoringu istotna jest rola nauczyciela. Doradca 

pełni obowiązki eksperta na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia w zawodzie. 

Dzięki temu posiada schematy działania w każdej sytuacji i w zależności od potrzeb 

przedstawia je klientowi, by ten wcielił w życie. Coach natomiast nie podsuwa gotowych 

rozwiązań. Zachęca klienta by on sam, o swych własnych siłach doszedł do tego co zaplanował, 

rola coacha polega na motywowaniu. 

 

 

 
30 http://www.iccpoland.pl/pl/centrum_prasowe/coaching_a_inne_dyscypliny_rozwoju [2016-06-29] 
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2.6. Tutoring 

 Tutoring jest wynikiem dążenia do indywidualizacji i personalizacji nauczania. Wywodzi 

się z brytyjskich uniwersyteckich kolegiów – z Oxfordu i Cambridge31. Tutoring odnosi się do 

indywidualizacji nauczania, ale jest czymś więcej. Dla tutoringu właściwszym określeniem jest 

edukacja spersonalizowana. Pojęcie personalizmu oznacza sposób myślenia o człowieku, jako 

o osobie. Chodzi tutaj o zaakceptowanie całościowej oraz wszechstronnej wizji człowieka wrz 

ze wszystkimi jego aspektami – rozumnością, emocjonalnością, wolnością, charakterem, 

potrzebami, zdolnościami, umiejętnością do przekraczania swoich ograniczeń oraz 

z nakierowaniem na szczęśliwe i dobre życie. Tutoring stabowi metodę edukacji 

spersonalizowanej i musi brać pod uwagę wszystkie wymienione powyżej elementy. 

 Tutoring ma służyć rozwojowi dzieci i młodzieży oraz ich właściwego kształcenia, 

którego celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia we współczesnym świecie. 

Wszystkie bowiem zabiegi edukacyjne mają prowadzić do zrozumienia przez nich 

rzeczywistości, umiejętności wykorzystania osiągnięć oraz wynalazków współczesnej oraz 

przyszłej cywilizacji. Dydaktycy muszą pamiętać, że postęp technologiczny i naukowy ciągle 

ulega ewaluacji, przez co dzieci i młodzież powinni być przygotowani do dorosłości, aby mogli 

wprowadzać zmiany i w nowy i twórczy sposób kształtować naukę, technikę i kulturę. 

W szerokim znaczeniu owocem tej twórczej działalności mogą być oryginalne wytworu czy też 

rozwiązania problemu naukowego.32 

 Zadaniem tutoringu jest bez wątpienia wspieranie edukacji, którą jest „ogół procesów, 

których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży – stosownie do 

panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych”33. Zatem tutoring „jest 

to towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju, w jego drodze przez edukację. Tutor to osoba, która 

pomaga, wspiera, stawia wyzwania przed uczniem. Tutoring sięga do źródeł edukacji, a więc 

do relacji mistrz – uczeń”34. 

 Tutoring stanowi proces długofalowy i jest nastawiony na rozwój podopiecznego 

w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw. Do najważniejszych aspektów tutoringu zalicza 

 
31 Krzychała S., Nauczyciel – tutor. Praskeologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego, Wydawnictwo Impuls, 
Kraków 2018, s. 7. 
32 Okoń W., Nowy Słownik Pedagogiczny PWN, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 85. 
33 Okoń W., Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa 1987, s. 66. 
34 Tarczyński J., (2014), Tutoring w szkole: słowem i czynem, wywiad przeprowadzony przez Haponiuk M., 
dostępny na: http://www.instytytobywatelski.pl/20062/lupa-instytutu/tutoring-w-szkole-slowem-i-czynem 
[2017-12-01] 

http://www.instytytobywatelski.pl/20062/lupa-instytutu/tutoring-w-szkole-slowem-i-czynem
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się indywidualne spotkania, które mają miejsce w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej 

uwagi35. 

 Z podanej definicji wyłania się zasadnicza różnica pomiędzy tutoringiem a coachingiem. 

Otóż w tutoringu tutor przyjmuje rolę mistrza, w coachingu natomiast mistrzem i specjalistą 

w danej dziedzinie jest osoba coachingowana. Zasadnicza różnica pomiędzy coachingiem 

a tutoringiem jest mocna związana z edukacją, a coaching jest metodą obszaru biznesu. Inną 

sprawą jest to, że coaching opiera się na pytaniach i stara się znaleźć rozwiązania w samym 

kliencie. Natomiast w tutoringu następuje wymiana obustronna. Mamy tu do czynienia z relacją 

wzajemności36. 

 Można stwierdzić, że w niektórych aspektach tutoring jest coachingiem, ale na gruncie 

edukacji. Obie te relacje mają na celu zwiększenie efektywności podejmowanych działań 

podopiecznego. Bez wątpienia można zaryzykować stwierdzenie, że tutoring przemienia się 

w coaching wraz ze wzrostem doświadczenia i dojrzałości ucznia. Im mniejsze doświadczenie 

edukacyjne ucznia, im mniejsza jego dojrzałość i mniejszy zasób jego wiedzy, tym bardziej 

należy relacje opierać na zasadach tutoringu. Natomiast wraz ze wzrostem doświadczenia, 

wiedzy i świadomości ucznia, można przejść do stosowania coachingu. 

 

 

  

 
35 Budzyński M., Czekierda P., Traczyński J., Zalewski Z., Zembrzuska A., Wprowadzenie od redaktorów, [w:] 
Tutoring metoda zarządzania talentami, z praktyki tutoringu akademickiego, (red.) Budzyńskiego M., Czekierdy 
P., Tarczyńskiego J., Zalewskiego Z. Zembrzuskiej A., Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009, s. 5. 
36 Tarczyński J., (2014), Tutoring w szkole: słowem i czynem, wywiad przeprowadzony przez Haponiuk M., 
dostępny na: http://www.instytytobywatelski.pl/20062/lupa-instytutu/tutoring-w-szkole-slowem-i-czynem 
[2017-12-01] 

http://www.instytytobywatelski.pl/20062/lupa-instytutu/tutoring-w-szkole-slowem-i-czynem
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Rozdział III. Tworzenie planu rozwoju osobistego 

3.1. Teoretyczne podstawy tworzenia planu rozwoju osobistego 

 Dobrze jest, jeśli sesje coachingowe i tutorskie prowadzone są na podstawie osobistego 

planu rozwoju, którym jest proces tworzenia planu działania opierającego się o: 

• świadomość; 

• wartości; 

• refleksje; 

• cele własnego rozwoju w kontekście; 

o kariery zawodowej (zwłaszcza w przypadku uczniów szkół średnich); 

o edukacji; 

o relacji międzyludzkich; 

o osobistego doskonalenia; 

• zawiera aspiracje o swoich aspiracjach, mocnych stronach, zaletach, 

posiadanych kompetencjach, dotychczasowej edukacji, przebytych szkoleniach; 

• może zawierać mniej lub bardziej szczegółowe priorytety 

• powinien zawierać szansę i zagrożenia; 

• powinien zawierać plan alternatywny; 

• może stanowić swego rodzaju portfolio; 

• może pomóc w tworzeniu własnej ścieżki rozwoju; 

• pomaga w zarządzaniu wewnętrznymi zasobami 

Do składowych indywidualnego planu rozwoju zalicza się: 

• cele – co jest do osiągniecia. Wpisywane są cele długoterminowe 

i krótkoterminowe; 

• ocena bieżącej sytuacji; 

• identyfikacja potrzeb w zakresie umiejętności, wiedzy i kompetencji; 

• wybór odpowiednich działań rozwojowych w celu zaspokojenia wszystkich 

swoich potrzeb. 

Indywidualny plan rozwoju: 

• jest potrzebny, choćby w minimalnej formie, aby uchronić się przed 

marnowaniem czasu; 

• należy określić miejsce, do którego się zmierza, do którego chce się dojść; 
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• stanowi swego rodzaju drogowskaz na życie. 

 Elementy planu rozwoju osobistego: 

1. Wizja: 

• jaka jest moja przyszłość?; 

• określ przedziały czasowej na przestrzeni 3 – 5 lat; 

• co należy zrobić, aby dotrzeć do wyobrażonej przyszłości; 

• zaplanowanie kolejnych działań; 

• podzielenie celu na dziedziny życia (jeśli to konieczne. Wykonuje się to przy 

bardziej złożonych wizjach, które wymagają realizacji wielu celi); 

2. Określenie mocnych i słabych stron 

• określenie możliwości i umiejętności, jakimi się dysponuje; 

• określenie płaszczyzn, które wymagają jeszcze nauki; 

• określenie aspektów, w którym jest się dobrym; 

• określenie tego, co się lubi; 

• określenie tego, czego się nie lubi; 

• określenie umiejętności, jakie muszą być jeszcze zdobyte; 

• dokonanie analizy SWOT. 

3. Zaplanowanie zadań do wykonania: 

• Stworzenie listy zadań do wykonania wraz z ich terminami; 

• Stworzenie listy zasobów; 

• Wskazanie osób, które mogą pomóc; 

• Określenie kryteriów pomiaru; 

• Należy być starannym i konkretnym 

• Nie wolno tworzyć zadań, które są ogólnikowe i złożone. Im prostsze cele, 

im dokładniej opisane, tym lepiej. 

4. Wykonanie: 

• realizowanie zadań w sposób sukcesywny; 

• zapisywanie rezultatów i osiągnięć. 

 



43 
 

 Aby plan rozwoju był skuteczny, musi zawierać jak najwięcej szczegółowych celów do 

zrealizowania. Każdy cel powinien być rozpisany jak najbardziej szczegółowo. Aby skutecznie 

rozpisywać cele, można posłużyć się następującym schematem, opisanym w poniższej tabeli. 

 

Tabela 6. Etapy osiągania celów 

LP.  Etap realizacji celu Opis  

1. Określenie celu W tym miejscu opisać należy, co trzeba zrobić. Co jest 

do osiągnięcia. Cel, jakie są planowane wyniki każdego 

racjonalnego działania i jakie jest sedno danego 

zamierzenia. Musi on być sprecyzowany i zapisany 

i może stanowić składową jakiegoś innego celu. 

2. Motywacja  Motywacja określa co się chce lub musi osiągnąć. 

Istnieją dwa rodzaje motywacji: 

 pozytywna, czyli nagrody, osobiste korzyści, itp. 

 negatywna, czyli kary, konsekwencje, itp. 

3. Wzorzec  Wzorzec określa sposób osiągnięcia danego celu. Można 

w tym celu posłużyć się przykładem innych osób, które 

dany cel już osiągnęły. 

4. Wizja celu Wizja celu to nic innego jak wyobrażenie sobie 

osiągniętego rezultatu, korzyści z osiągnięcia danego 

celu, pozytywnych zmian, jakie wniesie pozytywne jego 

osiągnięcie. 

5. Realia Czy określony cel jest możliwy do wykonania, np. czy 

dostępna jest odpowiednia ilość czasu, czy są dostępne 

odpowiednie środki finansowe, itp 

6. Predyspozycje  Czy cel musi być zrealizowany przez osobę, która stawia 

cel? Czy realizację celu można zlecić komuś innemu? 

Czy można zlecić komuś innemu częściową realizację 

celu? Bowiem potrzebna jest: 

o wiedza; 

o umiejętności; 

o kwalifikacje; 
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o doświadczenie; 

o predyspozycje psychiczne i fizyczne. 

7. Ranga celu Określenie, dlaczego określenie tego celu jest takie 

istotne. 

8. Wsparcie psychiczne 

i fizyczne 

Czy są osoby, które mogą mi pomóc? Jeśli tak, to w jaki 

sposób? 

9.  Termin Należy określić termin realizacji danego celu. Ma być 

konkretny, realny i najlepiej rozłożony dla 

poszczególnych etapów, czyli każdy etap powinien być 

określony czasowo w sposób konkretny i realny 

10.  Plan działania Jest to strategia działania. Plan działania należy podzielić 

na etapy. Ma on zawierać: 

o ustalenie celów; 

o niezbędne instrukcje do jego realizacji 

o zapewnienie wszystkich środków i narzędzi 

Plan działania ma być możliwie jak najbardziej 

dokładny.  

Źródło: opracowanie własne 

 

3.2. Przykładowy plan realizacji celu 

 Wyobraźmy sobie ucznia, który właśnie rozpoczyna swoją naukę w szkole średniej we 

wrześniu 2020. Zgłasza się on do szkolnego coacha z prośbą o wsparcie. Uczeń deklaruje, że 

chce wykorzystać okres nauki liceum jak najpełniej po to, aby móc dostać się na jak najlepsze 

studia, które w przyszłości dadzą mu możliwość dobrze płatnej pracy i szansę na rozwój. Uczeń 

natomiast w tym momencie nie jest pewien, w jakim dokładnie kierunku chciałby się rozwiać.  

 W procesie coachingu szkolnego zostało ustalone, że uczeń ma zdolności w zakresie 

nauk ścisłych i biologiczno-chemicznych. Zdecydował on również, że chciałby rozwijać się 

naukowo w zakresie nauk biologiczno-chemicznych. Nie podjął natomiast jeszcze decyzji 

w kwestii konkretnego kierunku studiów. Jednak już teraz wiadomo, że uczeń, aby odnieść 

sukces w tym zakresie, musi rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w takich przedmiotach jak: 

chemia, biologia, fizyka oraz matematyka, ponieważ te przedmioty musi zdawać na maturze, 

aby dostać się na kierunek związany z tymi przedmiotami.  
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 Bez wątpienia istotne znaczenie ma również nauka języka angielskiego, ponieważ: 

1. jest ona wymagana na maturze; 

2. za dobry wynik maturalny z języka angielskiego można również uzyskać 

dodatkowe punkty na studiach związanych z chemią i biologią; 

3. znajomość tego języka daje również wiele możliwości w zakresie zdobywania 

wiedzy ze wskazanych przedmiotów i nie tylko. 

 Na tym etapie możemy określić wstępny plan rozwoju ucznia. Może on wyglądać tak, 

jak przedstawiono to w tabeli poniżej. Przedstawione rozwiązanie jest jedynie propozycją 

i może być dowolnie rozszerzane w zależności od aktualnej sytuacji ucznia. 

 

Tabela 7. Plan rozwoju ucznia 

Wizja • będę zajmował się pracą naukową 

w zakresie nauk biologiczno-

chemicznych 

• w tym celu muszę zdać maturę 

rozszerzoną z: 

 chemii 

 fizyki 

 matematyki 

 biologii 

 języka angielskiego 

• aby zdać maturę z tych przedmiotów, 

muszę przez najbliższe 3,5 roku 

systematycznie się przygotowywać 

poprzez: 

 systematyczną naukę każdego 

z tych przedmiotów 

(wiadomości teoretyczne + 

zadania). Plan nauki każdego 

z nich został określony 

w osobnym załączniku 
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Określenie słabych stron • duże braki z zakresu wskazanych 

przedmiotów 

• konieczność wywiązania się z innych 

przedmiotów, które nie są związane 

z wymarzonymi kierunkami studiów 

Określenie mocnych stron • istnienie określonego celu do osiągniecia  

• świadomość ilości materiału, jaką należy 

nadrobić 

• duża ilość czasu do nauki i nadrobienia 

materiału 

Zaplanowane działania do wykonania 

Stworzenie listy zadań do wykonania wraz 

z ich terminami (przedstawione tu zadnia 

odnoszą się jedynie do matematyki – na 

takiej samej zasadzie należy rozpisać inne 

przedmioty. Przedstawione tu rozwiązanie 

jest przykładem i zadania rozpisać można 

jeszcze inaczej i bardziej szczegółowo) 

• Działania na liczbach rzeczywistych – 

zakres podstawowy – rozwiązywanie 

zadań. Termin: wrzesień 2020 

• Działania na liczbach rzeczywistych – 

zakres rozszerzony – rozwiązywanie 

zadań. Termin: październik 2020 

• Wyrażenia algebraiczne – zakres 

podstawowy – rozwiązywania zadań. 

Termin: listopad 2020 

• Wyrażenia algebraiczne – zakres 

rozszerzony – rozwiązywanie zadań. 

Termin: grudzień 2020 

• Równania i nierówności – zakres 

podstawowy – rozwiązywanie zadań. 

Termin: styczeń 2021 

• Równania i nierówności – zakres 

rozszerzony – rozwiązywanie zadań. 

Termin: luty 2021 

• Funkcje – zakres podstawowy – 

rozwiązywanie zadań. Termin: luty 2021 
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• Funkcje – zakres rozszerzony – 

rozwiązywanie zadań. Termin: marzec 

2021 

• Trygonometria – zakres podstawowy – 

rozwiązywanie zadań. Termin: kwiecień 

2021 

• Trygonometria – zakres rozszerzony – 

rozwiązywanie zadań. Termin: maj 2021 

• Ciągi – zakres podstawowy – 

rozwiązywanie zadań. Termin: czerwiec 

2021 

• Ciągi – zakres rozszerzony – 

rozwiązywanie zadań. Termin: lipiec 

2021 

• Geometria analityczna – zakres 

podstawowy – rozwiązywanie zadań. 

Termin: sierpień 2021 

• Geometria analityczna – zakres 

rozszerzony – rozwiązywanie zadań. 

Termin: wrzesień 2021 

• Planimetria – zakres podstawowy – 

rozwiązywanie zadań. Termin: 

październik 2021 

• Planimetria – zakres rozszerzony – 

rozwiązywanie zadań. Termin: listopad 

2021 

• Stereometria – zakres podstawowy – 

rozwiązywanie zadań. Termin: grudzień 

2021 

• Stereometria – zakres rozszerzony – 

rozwiązywanie zadań. Termin: styczeń 

2022 



48 
 

• Statystyka i rachunek 

prawdopodobieństwa – zakres 

podstawowy – rozwiązywanie zadań. 

Termin: luty 2022 

• Statystyka i rachunek 

prawdopodobieństwa – zakres 

rozszerzony – rozwiązywanie zadań. 

Termin: marzec 2022 

• Rozwiązywanie testów maturalnych – od 

kwietnia 2020 

Lista zasobów • Dostęp do nauczycieli matematyki 

• Dostęp do coacha 

• Dostęp do biblioteki szkolnej 

• Dostęp do podręczników, kursów, zadań 

także w Internecie 

• Liczne podręczniki i zbiory zadań 

w domu 

Osoby które mogą pomóc • Coach 

• Nauczyciele 

• Koledzy i koleżanki 

• Korepetytor  

Kryteria pomiarów • Ilość rozwiązanych zadań: przynajmniej 

5 zadań dziennie 

Realizowanie zadań w sposób sukcesywny; 

zapisywanie rezultatów i osiągnięć. 

• Zadania zapisywane będą w zeszytach 

formatu A4, każda aktywność będzie 

opatrzona datą realizacji 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Realizacja powyższego planu rozwoju osobistego ucznia może być podparta elementami 

zawartymi w poniższej tabeli. Każdy cel, jaki uczeń ma do osiągniecia powinien być opisany 

w taki lub podobny sposób. Im więcej celów opisanych w ten sposób i im bardziej szczegółowy 

opis tym większa szansa na powodzenie.  
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 Poniższa tabela stanowi jedynie przykład i może być dowolnie modyfikowana w zakresie 

opisu w zależności od danej sytuacji ucznia. 

 

Tabela 8. Etapy osiągania celu - przygotowanie do matury rozszerzonej z matematyki 

LP.  Etap realizacji celu Opis  

1. Określenie celu Zdanie matury rozszerzonej z matematyki na poziomie 

minimum 90% 

2. Motywacja  Rozpoczęcie studiów na kierunku biologiczno-

chemicznym 

3. Wzorzec  Codzienna realizacja minimum 5 zadań 

z zaplanowanego na dany okres działu matematyki 

i zapisywanie ich w przeznaczonych do tego zeszytach. 

4. Wizja celu Korzyścią z podejmowanych zadań jest osiągniecie 

biegłości w matematyce umożliwiającej zdanie matury 

rozszerzonej na poziomie minimum 90% i dostęp do 

wybranego kierunku studiów 

5. Realia Istnieje zagrożenie, że ilość zadań nie będzie wykonana 

w zaplanowanej ilości ze względu na konieczność 

wywiązania się również z innych przedmiotów. W takiej 

sytuacji zaleca się nadrobienie założonej ilości zadań 

w najbliższym możliwym terminie. 

6. Predyspozycje  Cel musi być zrealizowany przez osobę, która stawia cel 

i nie można zlecić go innej osobie. 

7. Ranga celu Realizacja tego celu jest istotna, ponieważ daje szansę na 

zdanie matury na wysokim poziomie, a co za tym idzie 

– daje szansę na rozpoczęcie studiów na wskazanym 

kierunku 

8. Wsparcie psychiczne 

i fizyczne 

Osoby które mogą pomóc i zakres ich pomocy: 

• Nauczyciel matematyki – w zakresie 

wyjaśnienia niezrozumiałych treści i utrwalenia 

umiejetności 
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• Coach – w zakresie podtrzymywania motywacji 

w realizacji celu 

• Korepetytor – w zakresie wyjaśnienia 

niezrozumiałych treści i utrwalenia 

umiejętności 

9.  Termin Ostateczny termin realizacji zadania: maj 2024 rok 

Terminy poszczególnych etapów: określone w wizji celu 

10.  Plan działania • Uczeń rozwiązuje minimum 5 zadań dziennie 

z wyznaczonego na dany okres działu 

matematyki.  

• Zadania zapisywane są w przeznaczonych do 

tego zeszytach 

• Kolejność realizacji działów matematyki 

określona została w wizji 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Tak skonstruowany plan działania może być podstawą do dalszych jego modyfikacji. 

Zapisanie wszystkich powyższych elementów zwiększa szansę sukcesów, ponieważ zapisane 

plany łatwiej jest kontrolować.  

 

3.3. Podsumowanie 

 Sukces, czyli pomyślna realizacja przedsięwzięcia, jest cechą osób dobrze 

zorganizowanych. Im lepiej zaplanowane kroki, jakie musza być podjęte, tym większa szansa 

na ich właściwą realizację. Pamiętaj natomiast należy, że planowanie celów, zwłaszcza tych 

długoterminowych, jest obarczone wieloma ryzykami niepowodzeń. Nie ma możliwości 

bowiem przewidzenia wszystkich trudności, jakie mogą wystąpić na drodze do jego realizacji. 

Dlatego warto jest korzystać z pomocy coacha, który – jako osoba stojąca z boku – może pomóc 

uczniowi w trudnościach i dać odpowiednią motywację. 

 Pokazane w tym rozdziale rozwiązania stanowią jedynie przykład, który należy wręcz 

modyfikować do realiów danego ucznia, jego środowiska oraz możliwości – zarówno 

intelektualnych jak i organizacyjnych. 
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Zakończenie 

 Coaching, pomimo swojej dość krótkiej historii, ma już na swoim koncie wiele osiągnięć. 

Z tego tytułu nie ma możliwości dokładnej analizy tego pojęcia i wszystkich aspektów z nim 

związanych w jednej publikacji, co znacznie rozszerzyłoby jej objętość. Fakt ten potęguje ilość 

coachów dostępnych na polskim rynku i ilość nauczycieli wykorzystujących tą metodę 

wspomagania nauczania w swojej pracy. Ich wiedza i doświadczenia mogą być bardzo dobrym 

źródłem wiedzy.  

 Cel niniejszej pracy został osiągnięty. Wykazano czym jest coaching jak również 

dowiedziono jego istoty, także na gruncie edukacji. Omówiono również inne metody 

wspierania rozwoju, które mogą współistnieć z procesem coachingu.  

 Bez wątpienia coaching jest skuteczną metodą wspomagania rozwoju. Sprawdza się na 

wielu gruntach i pomimo swojej popularności głównie w biznesie, stanowi idealne rozwiązanie 

także w szkolnictwie. Zastosowanie coachingu w oświacie wymaga jeszcze wielu zmian – 

przede wszystkim zmian w ocenie coachingu przez nauczycieli. Bowiem na gruncie edukacji 

metoda ta nie jest jeszcze na tyle powszechna, aby dydaktycy mogli wykorzystywać ją 

w naturalny sposób. System polskiej oświaty w niektórych aspektach również nie jest jeszcze 

dostatecznie przygotowany na taką formę pracy specjalistów od dydaktyki z uczniami.  

 Na etapie wdrażania coachingu do polskiej edukacji warto jest zwracać od razu uwagę na 

inne formy wspomagania rozwoju uczniów – zwłaszcza na tutoring i mentoring. Zastosowanie 

tych metod jako uzupełniających się nawzajem może przynieść ponadprzeciętne rezultaty 

w kształtowaniu nowych pokoleń, które to będą odpowiedzialne w przyszłości za całokształt 

spraw wpływających na funkcjonowanie naszego państwa. Bowiem już teraz wychowujemy 

i kształcimy przyszłych lekarzy, prawników, nauczycieli, polityków i innych specjalistów 

mających znaczny wpływ na funkcjonowanie organizmu jakim jest państwo. Warto jest zatem 

pochylić się nad tą kwestią i zastanowić się, czy nie warto wykorzystywać omawianych 

w pracy metod nauczania do podnoszenia jakości krajowej edukacji. 
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