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WSTĘP

Coaching w Polsce staje się bardzo popularną metodą rozwoju kompetencji
zawodowych oraz osobistych. Wiele badań dowodzi, że coaching jest metodą
bardziej efektywną i skuteczną w stosunku do tradycyjnych form szkoleniowych
(Metrix Global ROI, Wilson 2004, Executive Coaching as a Transfer of Training
Tool: Effects on Productivity in a Public Agency.aut.Olivero, Gerald; Bane,
K. Denise; Kopelman, Richard E. 1997, Bolch 2001, CIPD, 2005).
Coaching ze względu na swoją skuteczność i popularność został zaimplementowany
jako efektywna metoda rozwoju kompetencji również w edukacji. Współcześnie
rola nauczyciela wykracza daleko poza ramy tradycyjnego nauczania. Obecnie
dla nauczycieli największym wyzwaniem jest to, jak mają motywować uczniów
do nauki, a także skutecznie wspierać ich w procesie rozwoju własnego
potencjału. Postęp i rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że uczeń
w krótkim czasie ma dostęp do ogromnej ilości informacji oraz najnowszej wiedzy.
Jest wysoce prawdopodobne, że uczeń widzi rzeczywistość zupełnie inaczej niż
jego nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem. Często rzeczywistość w tych
obydwu perspektywach znacznie odbiega od siebie, również z powodu różnic
pokoleniowych. Powoduje to ryzyko głębokiego niezrozumienia po obydwu
stronach. Aby sprostać takiemu stanowi rzeczy edukatorzy potrzebują nowych
umiejętności, aby skutecznie poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia im
współczesny uczeń i współczesna szkoła. Idea coachingu może być doskonałym
rozwiązaniem na problemy nauczycieli.
Jak podaje raport Centre for the Use ofEvidence in Education z 2005 roku
(CUREE, 2005) przygotowanie do roli mentora lub coacha jest jednym
z najbardziej skutecznych sposobów na umożliwienie nauczycielom stawania
się doskonałymi praktykami. Nieuwerburgh (2012) podaje, że organizacje
oświatowe zainteresowane podejściem coachingowym będą musiały rozważyć
wdrożenie szeregu umiejętności w swoich placówkach: aktywne słuchanie,
zadawanie pełnych mocy pytań, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, dawanie
i otrzymywanie informacji zwrotnej oraz stawianie wyzwań. Coaching zastosowany
wobec nauczycieli jest w stanie zwiększyć stopień zaangażowania ucznia (Brown,
Reumann-Moore, Hugh, Christman & Riffer 2008). Coaching może odgrywać
też ważną rolę we wspieraniu nauczycieli w ich refleksji nad własnym rozwojem
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zawodowym i w rozwoju profesjonalnych relacji między nauczycielami (Brown,
Reumann-Moore, Hugh, Christman & Riffer 2008).
Przeprowadzone również zostały badania związane z wdrażaniem coachingu
dla uczniów. Madden, Green, and Grant (2011) odkryli, że użycie rozwiązań
opartych na coachingu wspiera uczniów szkół podstawowych w odnajdywaniu
i identyfikowaniu ich własnej siły i zasobów. Badania w Wielkiej Brytanii wykazały,
że zajęcia uczniów szkół średnich z kompetencji coachingowych mają pozytywny
wpływ na postawę do uczenia się (Passmore and Brown 2009, Withmore J. 2002).
Autorka niniejszego komunikatu zajmuje się wdrażaniem coachingu do polskich
szkół. Od ponad 6 lat przygotowuje nauczycieli do wykorzystania kompetencji
i narzędzi coachingowych w ich codziennej pracy. Przeprowadziła syntetyczne
szkolenia coachingowe dla ponad 3000 nauczycieli, ponadto przygotowała
ponad 200 nauczycieli do pełnienia roli coacha oraz wykorzystania kompetencji
coachingowych w ich pracy. Przeprowadzonych zostało piętnaście 120 godzinnych
kursów z tego zakresu. Grupy szkoleniowe liczyły od 8 do 18 uczestników. Kurs
coachingowy EDU COACH uzyskał międzynarodową akredytację w niemieckim
stowarzyszeniu International Assotiation of Coaching Institutes.
Kolejnym krokiem autorki było sprawdzenie, jak w polskich realiach będzie
przebiegać uczenie młodzieży w klasach licealnych kompetencji coachingowych.
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadziła autorski projekt „Coachingowe
lekcje wychowawcze”.
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ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Ten nowatorski projekt miał za zadanie
przygotować uczniów do wejścia w dorosłość, na rynek pracy, do dojrzałego podejmowania decyzji.
W projekcie założono, że uczniowie
rozwiną:

•

będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności interpersonalne

•

poznają nowy model dydaktyczny 4MAT
wg Bernice McCarthy

•

zapoznają się z działaniem procesu grupowego w klasie

•

umiejętności komunikacji interpersonalnej,

•

•

umiejętność budowania relacji,

zdobędą umiejętności trenerskie pomagające w dynamicznym prowadzeniu lekcji

•

kompetencje emocjonalne,

•

poczucie wartości,

•

proaktywność i poczucie wpływu na różne
obszary życia.

Korzyści dla szkoły
•

dzięki wprowadzaniu nowoczesnych metod pracy z uczniem, placówka zyska wizerunek organizacji innowacyjnej i stanie się
konkurencyjna na rynku edukacyjnym

•

wprowadzenie metod i narzędzi coachingowych wpłynie na efektywność działań
szkoły w sferze dydaktycznej i wychowawczej

•

wdrożenie nowoczesnego sposobu prowadzenia lekcji wychowawczych oraz kultury
coachingowej wzmocni wizerunek szkoły
jako organizacji uczącej się, budującej kulturę współpracy i wzajemnego uczenia się.

Korzyści dla ucznia:
•

Każdy uczeń uzyska certyfikat informujący
o ukończeniu międzynarodowego kursu.

•

Uzyska kompetencje ułatwiające mu uczenie się, podjęcie decyzji o wyborze szkoły,
zdanie matury.

•

Odszuka swoje zdolności i talenty.

•

Zrealizuje cele związane z nauką i motywacją do dalszej nauki.

•

Rozwinie kompetencje ułatwiające podejmowanie ważnych decyzji i w przyszłości
odnalezienie się na rynku pracy oraz zdobycie dobrej pracy.

Korzyści dla nauczycieli – wychowawców
•

zdobędą specjalistyczną wiedzę coachingową

•

zdobędą międzynarodowy certyfikat z umiejętności coachingowych
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Lekcja 20 Moja wartość.

Tematy realizowane podczas godzin wychowawczych z podręcznika „Jak pomóc
młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych” praca
zbiorowa pod redakcją Lilianny Kupaj:

Lekcja 21 i 22 Moja reklama (jednominutowa prezentacja).
Lekcja 23 Wykrywacz kłamstw.
Lekcja 24 i 25 Moje zasoby – moje wsparcie w spełnianiu marzeń.
Sposób doboru szkół związany był przede
wszystkim z decyzją o wzięciu udziału w
pilotażowym projekcie. Taką intencją miał
się wykazać dyrektor oraz wychowawcy
klas. Następnie zgłoszone klasy miały spotkanie z autorem projektu, zostały przedstawione im cele i plan realizacji (ryc, 1 etapy wdrażania projektu).

Lekcja 1 Masz wpływ na swoje życie.
Lekcja 2 i 3 Marzę i działam.
Lekcja 4 i 5 Marzyć … tak, poproszę, bez
ograniczeń!
Lekcja 6 i 7 Cel to sukces.
Lekcja 8 Co czujesz? Czyi kilka słów
o emocjach.
Lekcja 9 Gdzie mieszkają twoje emocje?
Lekcja 10 Czy mogę być asertywna/y?
Lekcja 11 Asertywność a agresja i uległość.
Lekcja 12 Asertywny komunikat JA.
Lekcja 13 i 14 Znaczenie wartości w życiu.
Lekcja 15 i 16 Jak żyć w równowadze?
Koło życia.
Lekcja 17 i 18 Moje poczucie wartości.
Lekcja 19
wartość.

Dobrze

jest

znać

swoją
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Ryc. 1 Etapy wdrażania projektu

PRZEBIEG PROJEKTU

1. Ankieta badawcza,

tarnowskich szkół średnich. W badaniach uczestniczyła młodzież z klas o profilu humanistycznym, oraz profilach matematycznych i ścisłych (fizyka, chemia,
biologia). Wiek respondentów oscylował
na pomiędzy 16–17 rokiem życia. Zdecydowana większość uczniów pochodziła
z terenów wiejskich, tylko kilkoro uczniów
wskazało, że ich miejscem zamieszkania
było miasto powyżej 100 tys. mieszkańców.

2. interwencja polegająca na przeprowadzeniu 25 godzin lekcji wychowawczych wg przygotowanych scenariuszy,
3. 60 godzinny kurs coachingowy dla nauczycieli wychowawców,
4. wywiady z nauczycielami i uczniami,
5. ponowne przeprowadzenie ankiety badawczej na zakończenie projektu.
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w dwóch turach w dniach: 19.10.2016 r.
oraz 15.06.2017 r. Badana populacja składała się z 161 uczennic oraz 54 uczniów
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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADAŃ

Ankieta dotyczyła :
1. relacji z rówieśnikami i dorosłymi
2. komunikacji z rodzicami i nauczycielami
3. wpływu na to, czego się uczę, na relacje
z rówieśnikami, z rodzicami, nauczycielami, na swoje zdrowie
4. osoby i jej wartości.

Ryc. 2 Kompetencje rozwijane podczas lekcji
wychowawczych

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że respondenci mają wysoki poziom
samoświadomości. Po przeprowadzeniu
lekcji coachingowych, można stwierdzić, że
uczniowie (ponad 90%) mają bardzo dobry kontakt z rówieśnikami, potrafią tworzyć z nimi dobre relacje (wzrost o 4 punkty procentowe – p.p.) i współpracować
w grupie (wzrost o 5 p.p.).  

Wyniki badań dotyczące odpowiedzi
na sformułowanie: jestem wartościową
osobą – pokazują wzrost pozytywnych
odpowiedzi (często, bardzo często i zawsze) po
przeprowadzonych lekcjach wychowawczych o 8 p.p. Ilość pozytywnych odpowiedzi dotycząca sformułowania: mojej wartości, jako człowieka nie można porównać
z nikim innym – wzrosła o 7 p. p.

Badani uczniowie potrafią również porozumiewać się z osobami dorosłymi, lepiej
z rodzicami, niż z nauczycielami. Posiadają
umiejętności budowania zdrowych relacji
z dorosłymi osobami, znaczącymi w ich
życiu (wzrost o 5 p.p.).

Można wnioskować, że tematyka przeprowadzonych zajęć, prowadzenie lekcji w kulturze coachingowej zdefiniowanej określonymi kompetencjami wpłynęła na wzrost
umiejętności komunikacyjnych, budowanie
relacji oraz zmianę sposobu postrzegania
świata i innych ludzi przez uczniów.

Badani uczniowie (ok. 90%) stwierdzili, że
mają wpływ na swoje życie. Udział w lekcjach coachingowych spowodował, że poziom tej świadomości wzrósł w zakresie
wpływu na relacje z rówieśnikami (o 5 p.p.)
i rodzicami (o 15 p.p.). Uczniowie uważają,
że mają też wpływ na to, czego się uczą
(wzrost o 8 p.p.) i na swoje zdrowie (wzrost
o 47 p.p.).

Pełny raport z badań znajduje się pod tym
linkiem: w wersji polskiej i angielskiej.
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WNIOSKI

Wnioski uczniów, nauczycieli
oraz badaczki:

Refleksje badaczki:

Ważnym głosem w tym projekcie były
swobodne rozmowy z nauczycielami i uczniami, którzy uczestniczyli w lekcjach wychowawczych. Poniżej, zestawiono najważniejsze opinie uczestników (z podziałem na uczniów, nauczycieli oraz trenera/
badacza):

•

Wskazana jest kontynuacja zajęć rozwijających kompetencje społeczne ucznia, ponieważ jak wynika z prognoz
w perspektywie dwóch kolejnych lat
nauki w szkole średniej skutkować będzie zwiększaniem tych kompetencji.

•

Największy wpływ na ucznia ma oczywiście nauczyciel spotykający się z nim
w szkole każdego dnia, więc nauczyciele
powinni również rozwijać swoje kompetencje i przekazywanie ich uczniom będzie następowało w sposób naturalny.

•

Nauczyciel powinien dbać o rozwijanie kompetencji społecznych ucznia
na każdym prowadzonym przez siebie
przedmiocie.

•

Należy rozpoznać potrzeby uczniów
(we współpracy z dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami) i dostosować do
nich program zajęć.

•

Młodzież, postrzegana przez część
społeczeństwa, jako techno pokolenie,
jest otwarta na współpracę oraz kreatywne działanie.

•

Środowisko klasy, w której uczą się
uczniowie powinno być przystosowane do treningu umiejętności lub
warsztatowego sposobu prowadzenia zajęć poprzez określony sposób ułożenia ławek. W 6 szkołach,
w których odbywały się pilotażowe godziny wychowawcze ławki były układane
w tradycyjny sposób – jedna za drugą.
Z całą pewnością nie sprzyja to uczeniu się przez współpracę lub w grupach projektowych. Od trenerów prowadzących każdorazowo zależało ułożenie ławek stosownie do tematyki
zajęć. Stała zmiana ustawienia ławek
w szkole wymagać będzie zaangażowa-

Uczniowie:
Było praktycznie, zaangażowałem się pomimo wcześniejszego oporu i sceptycyzmu, powinny trwać dłużej, czy będą w II
klasie, za dużo teorii, to powinien być inny
przedmiot, powinny być na koniec dnia,
dowiedziałem się dużo o sobie, dowiedziałem się dużo o swojej wartości, motywacji,
możemy zrozumieć siebie, zwiększyłem
pewność siebie poprzez wyjście na środek
klasy (ćwiczenie 60 sekundowa autoprezentacja), zakładanie własnych firm – to
jest osiągalne dla nas, zwiększyłam koncentrację, pomagały określić naszą osobowość – oświetlić nam drogę.
Nauczyciele – wychowawcy klas:
Mniejszy kontakt z klasą, gdy zajęcia przeprowadzał zewnętrzny trener, godzina
wychowawcza jest potrzebna, należy prowadzić zajęcia wg programu z podręcznika („Jak pomóc młodym ludziom wejść
w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych”), 1–2 razy w miesiącu taka
lekcja wychowawcza, ruch, działanie, wychodzenie i wchodzenie z klasy podczas
lekcji, praca w grupach, częściej wyjść
z klasy, wyjście z ławek, doświadczenie
wyjścia ze szkoły na lody, do parku, utrzymanie uwagi, zmiana ułożenia ławek – konieczna.
11

nia dyrektora i wszystkich nauczycieli.
Niby prosta rzecz, ale wymaga przekroczenia wielopokoleniowych przyzwyczajeń. Udowodniony jest wpływ
przestrzeni na psychikę człowieka
(psychogeografia), czyli też na sposób
przyswajania wiedzy.
•

Prowadzenie zajęć w klasach powyżej
30 osób, a dochodzące nawet do 40
nie sprzyjało prowadzeniu lekcji w sposób warsztatowy. Po prostu było trudne dla trenerów prowadzących zajęcia.

•

45 minutowe lekcje są zbyt krótkie,
aby wyćwiczyć porządnie kompetencje
i aby uruchomił się proces grupowy
między uczniami.

•

Uczniowie byli postawieni przed faktem dokonanym związanym z prowadzeniem coachingowych lekcji wychowawczych. Nie udało się spełnić tutaj
warunku nie dyrektywności procesu
coachingowego.

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

Badaczka jest zaciekawiona tym, co się wydarza na styku nauczyciel – uczeń w dobie
potężnego rozwoju technologicznego, za którym często nie nadążają nauczyciele oraz
związku z różnicą pokoleń. Dwa różne światy.
Czy rozwój kompetencji społecznych obydwu stron pomoże im się lepiej komunikować
i rozumieć, a co za tym idzie lepiej przygotować młodzież do wejścia w dorosły świat?
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Aneks

Wzór kwestionariusza ankiety, który wypełniali uczniowie
1. Czy masz dobry kontakt rówieśnikami?
Tak			

Nie		

Nie wiem

2. Czy umiesz porozumiewać się z kolegami z klasy?
Tak			

Nie		

Nie wiem

3. Czy umiesz porozumiewać się ze swoim wychowawcą?
Tak			

Nie		

Nie wiem

4. Czy umiesz porozumiewać się z rodzicami?
Tak			

Nie		

Nie wiem

5. Czy tworzysz dobre relacje z rówieśnikami?
Tak			

Nie		

Nie wiem

6. Czy potrafisz tworzyć relacje z osobami dorosłymi (rodzicami, nauczycielami)?
Tak			

Nie		

Nie wiem

7. Czy umiesz współpracować w grupie rówieśników?
Tak			

Nie		

Nie wiem

8. Czy uważasz, że masz wpływ na swoje życie?
Tak			

Nie		

Nie wiem
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9. Jeśli tak, to, na jakie obszary w życiu uważasz, że masz wpływ?
• na to, czego się uczę
• na relacje z rówieśnikami
• na relacje z rodzicami
• na relacje z nauczycielami
• na swoje zdrowie
• inne
10. Jesteś aktywny/a, sam/a podejmujesz działania?
Tak			Nie
11. Jesteś bierny/a, czekasz, aż ktoś ci zaproponuje działania?
Tak			Nie
12.
STWIERDZENIE

Ocena
1
Nigdy

2
bardzo
rzadko

a. Jestem wartościową osobą
b. Mojej wartości jako człowieka
nie można porównywać z nikim
innym
c. Mam cechy, których potrzebuję,
aby prowadzić dobre życie.
d. Gdy patrzę sobie w oczy, stojąc
przed lustrem, mam przyjemne
odczucia.
e. Potrafię się śmiać z samego
siebie.
f. Jestem szczęśliwy, będąc tym,
kim jestem.
g. Lubię sam siebie, nawet jeśli
mnie inni odtrącają.
Szanuję samego siebie.
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3
rzadko

4
często

5
bardzo
często

6
zawsze

13.
Skala
Stwierdzenie

1
Nigdy

2
bardzo
rzadko

3
Rzadko

4
Często

5
bardzo
często

6
Zawsze

5
bardzo
często

6
Zawsze

Myślę o sobie pozytywnie.
Staram się mieć optymistyczny
stosunek do życia.
Potrafię asertywnie odmawiać
innym.
Nie szukam winnych mojego stanu
rzeczy.
W przypadku pojawienia się
jakiegoś konfliktu, nie unikam go,
lecz próbuję rozwiązać.
Jestem zadowolony z własnego
wyglądu.
Lubię być tym, kim jestem i nie
mam takich marzeń, aby być kimś
innym.

14.

Pytania:

1
Nigdy

2
bardzo
rzadko

Potrafię w skupieniu zastanawiać się
nad tym, jak się czuję w danej chwili.
Potrafię odbierać sygnały z własnego
ciała: napięcie, ból, skurczenie się
w sobie i myśleć nad przyczynami
takiego stanu rzeczy.
Uważam, że emocje są w życiu
wyrazem czegoś ważnego, co się
z nami dzieje.
Jestem świadomy istnienia sposobów,
za pomocą których moje ciało wyraża
złość, frustrację, rozczarowanie, żal
i inne emocje.
Gdy wykonam jakieś działania, umiem
je potem przeanalizować pod kątem
tego, jak się wtedy czułem.
Uważam się za osobę świadomą
emocjonalnie.
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Skala

3
rzadko

4
często

Metryczka:

•

Płeć: Kobieta …… Mężczyzna ……

•

Wiek ……

•

Profil klasy ……

•

Miejsce zamieszkania:
o Wieś ……
o miasto do 10.tys. mieszkańców ……
o M. od 10tys.-50tys. ……
o M. od 50tys.-100tys ……
o M. od 100tys.-500tys. ……
o M. powyżej 500tys ……
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