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„ Każdy człowiek ma wszystkie zasoby, których potrzebuje, aby
osiągnąć sukces, ale może nie być tego świadomy”

Dr Milton Erickson, ojciec Coachingu



Początki coachingu, lata 70 – te, publikacja Timothy’ego

Galleveya The Inner Game of Tennis ( 1974) coaching w sporcie,

w myśl zasad coachingowych nie osądza i nie ocenia

zawodników, według niego najwięksi rywale sportowców to ich

ograniczenia, słabości, brak wiary w powodzenie. Stosuje tylko

mocne pytania, wspiera zawodników w rozwoju nowych postaw,

zachowań, w utrzymaniu wewnętrznej równowagi, wysokiej

motywacji.



Definicja coachingu wg Roberta Diltsa:

Coaching to proces pomagania ludziom, zespołom w realizacji

ich szczytowych osiągnięć, w aktywizowaniu ich mocnych

stron, wewnętrznych zasobów, przekraczaniu osobistych

barier.



John Whitmore określa Coaching jako – odblokowanie
potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i
działań.

To wspaniały proces wzmacniający indywidualny, stały i
kompleksowy rozwój kompetencji człowieka, inspiruje,
sprawia, że osoba lepiej wykorzystuje swoje zdolności i
umiejętności, staje się bardziej kreatywna, otwarta i
zyskuje większą motywację. Celem coachingu jest
wsparcie osoby w jej samodzielnym dokonaniu zmiany
opartej na własnych odkryciach i rozwiązaniach.
Coaching jako proces umożliwia osobie samopoznanie,
rozwój, uzyskanie wpływu na swoje życie , świadome
własne wybory.



Uproszczone określenie Coacha :

Coach przede wszystkim słucha i zadaje pytania

Rodzaje coachingu : biznesowy, menedżerski, zawodowy,

personalny – life coaching



Coaching rodzicielski znajduje się w obrębie coachingu życiowego, 

to metoda wspierająca relacje rodzinne. 

Dwa kierunki:

Wsparcie dla rodziny – Coach towarzyszy rodzicom we 
wprowadzaniu zmian w środowisku rodzinnym, odkrywaniu ich 
zasobów i potencjału w samodzielnym, świadomym dochodzeniu do 
własnych rozwiązań dokonywaniu ważnych wyborów, najlepszych 
dla swojej rodziny

Rodzic jako Coach – kształtowanie kompetencji rodzicielskich aby 
jak najskuteczniej osiągali swoje cele rodzicielskie, aby poprzez 
własny rozwój stawali się autentycznymi w swoich rolach: 
przewodnik po środowisku, nauczyciel – ukierunkowanie na 
określone działania, mentor – wzór dla dziecka, sponsor – rozwijasz 
potencjał dziecka,  inspirator- możesz zainspirować dziecko jeśli 
sam czujesz inspirację do świadomego życia



„Nie ma niegrzecznych dzieci. Są tylko rodzice, którzy nie potrafią do
nich dotrzeć, nie umieją rozmawiać, słuchać i mądrze pytać”

K.Kruk



Kluczowa kompetencja coachingowa wg 
ICF – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

Po co ją ćwiczyć?

- aby zrozumieć co ma na myśli druga osoba

- aby uniknąć niepotrzebnych emocji z powodu 

błędów komunikacyjnych

- aby usłyszeć więcej i głębiej , słuchanie intuicyjne



I. Aktywne słuchanie

• skupienie, akceptacja, szacunek dla uczuć, emocji, przekonań
dziecka

• wykazanie autentycznej ciekawości wobec tego co mówi do
nas dziecko

• kierowanie się na cele dziecka , jego wartości, nie narzucanie
swoich

• rozpoznawanie różnic w słowach, tonie głosu, języku ciała

• podsumowuje, parafrazuje, powtarza i odzwierciedla
wypowiedzi w celu zapewnienia jasności i pełnego
zrozumienia

• motywuje dziecko do działania, pozwala na wyrzucenie z
siebie sytuacji bez oceniania

• partnerstwo w komunikacji



II. Uważne słuchanie

• mimika twarzy

• gestykulacja

• ton głosu

• oddech

• energia w postawie ciała



III. Bezpośrednia komunikacja

• jasność, bezpośredniość

• język zrozumiały

• używanie metafor i analogii

• dawanie informacji zwrotnej – szczególnie ważna, opis

konkretnych zachowań, wzmacnia chęć uczenia i rozwoju,

posiada elementy : co dobrego pozytywnego

zaobserwowałem, co proponuję robić inaczej, nie oceniaj i nie

krytykuj



IV Pytania sięgające sedna 

„ Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez
przyczyny.

Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć”.

Albert Einstein

CZY PYTAMY WŁASNE DZIECI, CZY PROWADZIMY SAMI SWÓJ 
MONOLOG, DAJEMY WŁASNE ROZWIĄZANIA

• pytania otwarte

• poszerzające perspektywę, pobudzają odkrywanie własnych zasobów, inspirują 
do działania

• przybliżają dziecko do własnych pragnień

• otwierają umysł, pomagają stawać się kreatywnym

• budują pewność siebie, 

• dziecko odczuwa, że ufamy mu

• mocne pytania – przejście na poziom myślenia, doświadczenie swoich myśli, 
buduje świadomość posiadanego potencjału, wzmacnia przekonanie o swoim 
wpływie i odpowiedzialności za osiągane rezultaty.



Jakim potencjałem dysponują dzieci?

Każde dziecko ma swój potencjał, rodzic towarzyszy mu w
jego odkrywaniu. Dobra, efektywna i skuteczna komunikacja
pozwoli odkrywać najgłębsze zasoby jakie drzemią w każdym
z nich.

RODZIC COACH – nie pozwoli aby jego dziecko:

- wzrastało w przekonaniu, że nie jest do końca dobre i
odpowiednie, że czuje się nikim, nie zasługuje na uwagę,
bezinteresowną miłość

- kurczyło się w sobie, bo nie może wyrazić tego czego pragnie,
co czuje

- nie uczestniczy w dialogu przy rodzinnym stole

- nie realizuje swoich celów zgodnie z własnymi marzeniami



Rodzicielstwo zastępcze 
– to szczególny rodzaj rodzicielstwa, to piękna, pełna wyzwań podróż
WIELKICH LUDZI, niech ta misja będzie wychowaniem swoich
wyjątkowych, cudownych dzieci też na tak samo WIELKICH LUDZI
– aby pomimo zranień i traum jakich doświadczyły w przeszłości
potrafiły żyć jak najpełniej, miały swoją siłę, poczucie własnej
wartości i sensu swojego życia.



„ Moja refleksja z wielu życiowych podróży: Wszystko,

co się z nami i wokół nas dzieje, ma swój głęboki sens,

wystarczy nie przeciwstawiać się przeciwnościom, i

patrzyć na życie z perspektywy serca. Wyciąganie

refleksji z tego co się w życiu przydarza, pomaga uczyć

się całe życie i wzrastać intelektualnie, emocjonalnie i

duchowo. To pomaga iść drogą przeznaczenia”

Liliana Kupaj, mama adopcyjna Maćka, Master Coach ICI



Dziękuję za uwagę

Dr Małgorzata Jedynak


