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Dydaktyka

W
ostat�nim�cza�sie�po�ja�wi�ło�się�bar�dzo
wie�le�pu�bli�ka�cji�na�te�mat�co�achin�gu,
moż�na�na�wet�rzec,�iż�za�pa�no�wał�co�-

achin�go�wy�bo�om�czy�mo�da.�Nie�trud�no�od�na�-
leźć�ofer�ty�szko�leń�czy�stu�diów�o tej�te�ma�ty�ce
oraz� bran�żo�we� co�achin�go�we� ma�ga�zy�ny1.
War�to�w tej�sy�tu�acji�roz�wa�żyć,�na�ile�moż�li�we
jest�za�adop�to�wa�nie�co�achin�gu�w szko�le?

Za sa dy co achin gu i ich szkol ne 
eg zem pli fi ka cje

Za�sa�da�pierw�sza�gło�si,�iż�klient�jest�źró�dłem
za�so�bów�–�co�w sys�te�mie�edu�ka�cji�ozna�czać
bę�dzie,�iż�uczeń,�ze�spół�uczniów,�ro�dzi�na,�sys�-
tem�ro�dzin�ny,�na�uczy�cie�le,�itd.�ma�ją�moż�li�wo�-
ści,�któ�re�po�zwo�lą�im,�przy�do�ko�na�niu�pew�nej
pra�cy,�spraw�niej�za�funk�cjo�no�wać.�Za�sa�da�ta
za�kła�da,� iż� klient�ma� za�so�by� fi�zycz�ne,� psy�-
chicz�ne,�spo�łecz�ne�i in�ne,�dzię�ki�któ�rym�mo�że
roz�wią�zać�swój�pro�blem,�osią�gnąć�cel,�któ�ry
so�bie� wy�zna�czył.� Sam� naj�le�piej� zna� swo�je
moc�ne�stro�ny,�a za�spra�wą�co�acha�do�wie�się,
jak� z nich� spraw�nie� ko�rzy�stać�−� do� cze�go
spro�wa�dza�ją�się�za�ło�że�nia�dru�giej�z za�sad�sku�-
tecz�ne�go�co�achin�gu.�Co�war�te�wy�raź�ne�go�za�-
zna�cze�nia,�za�da�niem�co�acha�nie�jest�da�wa�nie
rad,� mo�ra�li�zo�wa�nie,� ale� za�da�wa�nie� py�tań
w ta�ki�spo�sób,�by�uczest�nik�co�achin�gu�sam
opo�wia�dał� so�bie�hi�sto�rię�oso�bi�stej�bio�gra�fii.
Zda�rza�się,�iż�„do�ga�da�nia�się�ze�so�bą”�przy�no�-
si�zna�mien�ne�efek�ty.�Za�sa�da�trze�cia�okre�śla,�że
w nar�ra�cji�klien�ta�waż�na�jest�trój�tem�po�ral�na
per�spek�ty�wa.�Oso�ba�ko�rzy�sta�ją�ca�z co�achin�gu
jest�kre�owa�nia�przez�prze�szłość,�te�raź�niej�szość
i świa�do�mie�two�rzy�przy�szłość,�stąd�waż�ne
jest,�by�ją�i jej�nar�ra�cję�trak�to�wać�ca�ło�ścio�wo.
Na�cisk�kła�dzie�się�jed�nak�na�aspekt�przy�szło�-
ści.�Co�w kon�tek�ście�dzia�łań�o cha�rak�te�rze�edu�-
ka�cyj�nym,� wy�cho�waw�czym� ma� swo�je� od�-
zwier�cie�dle�nie,�prze�ja�wia�ją�ce�się� fak�tem,� iż
uczniow�skie�pro�ble�my�ro�dzin�ne,�oso�bi�ste�czę�-
sto�ma�ni�fe�stu�ją�się�w kla�sie�szkol�nej.�Za�sa�da
czwar�ta�okre�śla�bar�dzo�istot�ną�ce�chę�co�achin�-
gu�−�a mia�no�wi�cie�fakt,�iż�to�za�wsze�klient
wy�bie�ra�te�mat.�Tu�wła�śnie�za�sa�dza�się�pod�sta�-
wo�wa�róż�ni�ca�po�mię�dzy�co�achin�giem�a na�-
ucza�niem.� Eg�zem�pli�fi�ka�cją� ta�kiej� sy�tu�acji
w sys�te�mie�edu�ka�cji�mo�że�być�hi�po�te�tycz�na
sy�tu�acja.�Uczeń�6�kla�sy�szko�ły�pod�sta�wo�wej
zo�stał�skie�ro�wa�ny�do�pe�da�go�ga,�któ�ry�jed�no�-
cze�śnie�jest�co�achem.�Wy�cho�waw�ca,�kie�ru�jąc
ucznia�do�pe�da�go�ga,�nie�ja�ko�z gó�ry�okre�ślił�te�-
mat�spo�tka�nia�−�brak�mo�ty�wa�cji�do�na�uki,

sła�be�oce�ny�z ma�te�ma�ty�ki�i nie�wiel�kie�szan�se,
w oce�nie�wy�cho�waw�cy,�na�zda�nie�spraw�dzia�-
nu.� Je�śli�w trak�cie� roz�mo�wy�z pe�da�go�giem,
wy�ko�rzy�stu�ją�cym�ele�men�ty�co�achin�gu,�oka�że
się,� że�naj�waż�niej�szą�rze�czą�dla�ucznia� jest
kwe�stia�za�że�gna�nia�kło�po�tów�oso�bi�stych,�ro�-
dzin�nych,� co�ach� za�cznie� pra�cę� wła�śnie� od
nich.�Ko�lej�na�za�sa�da�za�kła�da,�iż�klient�i co�ach
są�so�bie�rów�ni,�pra�cu�ją�jak�part�ne�rzy�w pro�ce�-
sie�to�czą�cej�się�zmia�ny,�od�po�wie�dzial�ność�za
re�zul�tat�pro�ce�su�spo�czy�wa�na�jed�nym�i dru�-
gim.�Klient�od�po�wia�da�za�swo�je�ży�cie�i cel,�do
któ�re�go�dą�ży,�co�ach�od�po�wia�da�na�to�miast�za
struk�tu�rę�pro�ce�su�co�achin�go�we�go.�W wa�run�-
kach�szkol�nych�jest�to�za�sa�da�bar�dzo�trud�na
do� re�ali�zo�wa�nia�wo�bec� cho�ciaż�by� zja�wi�ska
okre�śla�ne�go�mia�nem�prze�su�nię�cia�so�cja�li�za�-
cyj�ne�go�i fak�tu,�iż�od�po�wie�dzial�ność�za�pro�ces
kształ�ce�nia� i je�go�re�zul�tat�spo�czy�wa�na�na�-
uczy�cie�lu.�To�on�na�ścież�ce�awan�su�za�wo�do�-
we�go�wska�zu�je�licz�bę�pro�mo�wa�nych�uczniów,
a szko�ły�wal�czą�o do�bre�po�zy�cje�w ran�kin�gach
ze�wnętrz�nych.�Nie�ste�ty,�udział�uczniów�w pro�-
jek�to�wa�niu�te�ma�ty�ki�i pla�nu�za�jęć�jest�zni�ko�-
my.�Ko�lej�ną�z istot�nych�za�sad�jest�nie�oce�nia�-
nie.�W szko�le�wa�ru�nek�w za�sa�dzie�nie�do�speł�-
nie�nia.� Choć� zna�ne� są� przy�kła�dy� szkół
skan�dy�naw�skich�(np.�Open�Le�ar�ning�Cen�ter),
gdzie�ucznio�wie�oce�nia�ją�sa�mi�sie�bie,�sa�mi�też
na�sku�tek�au�to�re�flek�sji�pro�jek�tu�ją�swo�je�pla�-
ny�za�jęć.�Wie�dząc,�że�ma�ją�kło�po�ty�np.�z ma�-
te�ma�ty�ką,�pla�nu�ją�ją�w więk�szym�wy�mia�rze
go�dzin�niż�np.�li�te�ra�tu�rę�an�giel�ską,�któ�ra�nie
stwa�rza�im�więk�szych�trud�no�ści.�Przej�mu�ją
w ten�spo�sób�od�po�wie�dzial�ność�za�swój�au�tor�-
ski,�ade�kwat�ny�do�po�trzeb�plan�za�jęć.�Za�sa�da
szó�sta�mó�wi,�iż�ce�lem�co�achin�gu�jest�zmia�na,
ale� rów�nie� istot�ne� jest�do�cho�dze�nia�do�niej,
czy�li�dzia�ła�nie.

O moż li wo ściach wy ko rzy sta nia co achin gu
w sys te mie edu ka cji

Co�aching� jest� na�rzę�dziem� wspo�ma�ga�nia
roz�wo�jo�wych�zmian,�ale�to�tak�że�pe�wien�styl
by�cia�i ko�mu�ni�ko�wa�nia�się�(ak�tyw�ne�słu�cha�-
nie,�od�zwier�cie�dla�nie�wy�po�wie�dzi�roz�mów�cy)
oraz�styl�ra�dze�nia�so�bie�z sy�tu�acja�mi�pro�ble�-
mo�wy�mi.�Przy�po�mnij�my,�że�co�aching�wy�bie�-
ga�w przy�szłość,�kon�cen�tru�jąc�się�na�szu�ka�niu
roz�wią�zań�a nie�przy�czyn�kon�kret�nych�bra�-
ków,�jak�dzie�je�się�w przy�pad�ku�te�ra�pii.�Pro�-
blem�pod�le�ga�w tym�po�dej�ściu�prze�obra�że�niu
w cel�–�ja�sno�okre�ślo�ny,�am�bit�ny,�mie�rzal�ny,

ter�mi�no�wy,�po�zy�tyw�nie�sfor�mu�ło�wa�ny,�po�zo�-
sta�ją�cym�w ob�sza�rze�wpły�wu�(SMART).�
Jed�nym�z po�pu�lar�nych�mo�de�li�roz�mo�wy�co�-

achin�go�wej�jest�mo�del�GROW�–�na�zwa�utwo�-
rzo�na�z pierw�szych�li�ter�opi�su�ją�cych�po�szcze�-
gól�ne�eta�py�roz�mo�wy:

Go�al (cel)�−�ja�ki�jest�cel�na�sze�go�spo�tka�nia?
Re�ali�ty (rze�czy�wi�stość)�−�gdzie�je�steś�te�raz?
Options (opcje)�−�co�mo�żesz�zro�bić,�by�osią�-

gnąć�cel?
Will (wo�la)�−�któ�rą�z opcji�wy�bie�rasz�dla

sie�bie?
We�dług�ta�kie�go�mo�de�lu�moż�na�za�pro�jek�to�-

wać�tak�że�sche�mat�za�jęć�lek�cyj�nych,
In�ny�mo�del�to�4�MAT.�U je�go�pod�staw�le�ży

za�ło�że�nie� roz�po�zna�nia� czte�rech� ty�pów
uczniów�i ucze�nia�się.�
1.�Po co? Ten�typ�chce�wie�dzieć,�po�co�mi�ta

wie�dza?�Na�uczy�ciel�mo�ty�wu�je�ucznia�po�przez
da�wa�nie�po�wo�dów,�dla�któ�rych�war�to�się�te�go
na�uczyć,�re�pre�zen�tu�je�więc�po�sta�wę�MO�TY�WA�-
TO�RA.
2.�Co? Ten�typ�uczą�ce�go�się�chce�in�for�ma�cji,

kon�cep�cji,�lu�bi�wy�kła�dy.�Od�po�wia�da�mu�mo�-
del�na�uczy�cie�la�WY�KŁA�DOW�CY.
3.�Jak? Ucze�nie�się�prze�bie�ga�po�przez�prak�-

ty�kę,�do�świad�cza�nie,�prze�ży�wa�nie�lub�son�dę,
jak�naj�le�piej�się�te�go�na�uczyć?�Ja�ki�jest�Twój
spo�sób?�Na�uczy�ciel�prak�ty�ku�ją�cy�tę�stra�te�gię
to�CO�ACH.�
4.�Co, je śli? Ten�typ�uczą�cych�się�roz�wa�ża

in�ne� moż�li�wo�ści� za�sto�so�wa�nia� wie�dzy,� po�-
strze�ga�ją�in�ter�dy�scy�pli�nar�nie.�Na�uczy�ciel�re�-
ali�zu�je�mo�del�KON�SUL�TAN�TA.
Na�ucza�nie�z wy�ko�rzy�sta�niem�na�rzę�dzi�co�-

achin�go�wych� zmie�nia� po�strze�ga�nie� re�la�cji
na�uczy�ciel�−�uczeń�na�bar�dziej�part�ner�ską.
Na�uczy�ciel�prze�sta�je�być�„wszech�wie�dzą�cym
roz�dzie�la�czem�wie�dzy”,�a sta�je�się�in�spi�ru�ją�-
cym� to�wa�rzy�szem� edu�ka�cyj�nej� po�dró�ży,
w któ�rej�uczeń�ma�wpływ�i współ�de�cy�du�je
o ce�lu�i tem�pie�re�ali�za�cji�za�dań,�ma�moż�li�-
wość�pra�cy�zgod�nie�z in�dy�wi�du�al�ną�stra�te�-
gią�ucze�nia�się�i ma�po�czu�cie,�że�jest�wy�jąt�ko�-
wy.�Ko�rzy�ści�dla�ucznia�to:�wzmoc�nie�nie�po�-
czu�cia� wła�snej� war�to�ści,� roz�wi�nię�cie
umie�jęt�no�ści�sa�mo�dziel�ne�go�ucze�nia�się�i sa�-
mo�kon�tro�li,�go�to�wość�do�po�dej�mo�wa�nia�ry�-
zy�ka,�roz�wi�nię�cie�my�śle�nia�kry�tycz�ne�go,�re�-
flek�syj�ne�go�i ana�li�tycz�ne�go,�wzrost�mo�ty�wa�-
cji�do�na�uki,�po�stę�py�w na�uce,�mniej�stre�su,
roz�wi�ja�nie�in�te�li�gen�cji�emo�cjo�nal�nej�i na�by�-
wa�nie�kom�pe�ten�cji�ży�cio�wych,�go�to�wość�do
roz�wi�ja�nia�moc�nych�stron�w róż�nych�ro�lach,
wzrost�za�ufa�nia�do�na�uczy�cie�la�i po�głę�bie�nie

Coaching w edukacji
Nauczanie�z�wykorzystaniem�narzędzi�coachingowych�zmienia�postrzeganie

relacji�nauczyciel�–�uczeń.��Coaching�zapewnia�umiejętność�indywidualnego

podejścia�do�podopiecznych�na�podstawie�rozpoznanych�cech�osobowości,

temperamentu,�stylu�uczenia.



Ma�ciej� Pa�stwa� − po�znań�ski� po�dróż�nik
i spo�łecz�nik.�Po�ko�nał�set�ki�ty�się�cy�ki�lo�me�-
trów,�prze�miesz�cza�jąc�się�au�to�sto�pem,�20-
let�nim�mer�ce�de�sem,�mo�to�rem�lub�ro�we�-
rem.� Zwie�dził� po�nad� dzie�więć�dzie�siąt
państw�na�sze�ściu�kon�ty�nen�tach.�Zre�ali�-
zo�wał�wie�le�nie�sza�blo�no�wych�pro�jek�tów
spo�łecz�nych,�m.�in.�pro�wa�dził�ak�cję�eko�-
lo�gicz�ną� na� pro�mach� pły�wa�ją�cych� po
Ama�zon�ce.� Jest� rów�nież� fun�da�to�rem
trzech� stud�ni� w Re�pu�bli�ce� Środ�ko�wej
Afry�ki.� Gdy�wra�ca� z po�dró�ży,� pro�wa�dzi
wo�lon�ta�riac�ko�lek�cje�edu�ka�cyj�ne�w wiel�-
ko�pol�skich� szko�łach� i in�spi�ru�je� in�nych
swo�imi� do�świad�cze�nia�mi.� Ufun�do�wał
rów�nież�w Po�zna�niu�ta�bli�cę�upa�mięt�nia�-
ją�cą�Ka�zi�mie�rza�No�wa�ka�−�po�dróż�ni�ka,
któ�ry�prze�mie�rzył�Afry�kę�na�ro�we�rze.�Od
kil�ku�lat�współ�pra�cu�je�z po�znań�skim�Sto�-
wa�rzy�sze�niem�„Lep�szy�Świat”,�z któ�rym
re�ali�zo�wał�za�ini�cjo�wa�ną�przez�sie�bie�ak�-
cję�„Po�zna�nia�cy�po�ma�ga�ją�uchodź�com�sy�-
ryj�skim”.
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Ludzie, miejsca, zdarzenia

An na Waw rzy niak: Jak się zna la złeś
w Ne pa lu?

Ma ciej Pa stwa: Gdy�Ne�pal�do�tknę�ło�trzę�sie�-
nie�zie�mi,�prze�by�wa�łem�w In�diach,�gdzie�ko�or�-
dy�no�wa�łem�bu�do�wę�stud�ni.�Pew�ne�go�dnia�ze
zna�jo�mym�wy�ru�szy�li�śmy� na� trek�king�w gó�-
ry.� By�li�śmy�bli�sko,�bo�tyl�ko�ja�kieś�20 km�od�Ne�-
pa�lu,�gdy�na�gle�po�czu�li�śmy�wstrzą�sy.�Wie�dzia�-
łem,�że�to�trzę�sie�nie�zie�mi.�W od�da�li�zo�ba�czy�-
łem,�że�bu�dyn�ki�za�czę�ły�się�chwiać.�Wra�ca�jąc,
do�wie�dzie�li�śmy�się,�że�epi�cen�trum�trzę�sie�nia�zie�-
mi�by�ło�w sto�li�cy�Ne�pa�lu�−�Kat�man�du.�Krót�ko
po�tym�tra�gicz�nym�wy�da�rze�niu�wy�ru�szy�łem
w stro�nę�Ne�pa�lu.

To dość od waż ne po su nię cie, bio rąc pod
uwa gę, że ist nia ło du że ry zy ko po now nych
wstrzą sów. Po je cha łeś pro sto do Kat man du? 
Nie,�bo�by�łem�świa�do�my,�że�bar�dziej�ode�mnie

−�po�dróż�ni�ka�po�trzeb�ni�są�tam�pro�fe�sjo�na�li�ści
i do�bry�sprzęt.�Wie�dzia�łem�jed�nak,�że�na�pew�no
coś�od�sie�bie�mo�gę�dać,�że�mo�gę�ja�koś�po�móc.
Wi�dząc� ogrom�ne� stra�ty,� ludz�kie� cier�pie�nie,
strach�i nie�pew�ność�ju�tra�trud�no�zo�stać�obo�jęt�-
nym.�Pa�mię�taj�my�−�wNe�pa�lu�w cią�gu�kil�ku�se�-
kund�ru�nę�ło�626�ty�się�cy�bu�dyn�ków,�zgi�nę�ły�ty�-
sią�ce�lu�dzi,�a dzie�siąt�ki�ty�się�cy� zo�sta�ły�ran�ne.�
Po�mysł�na�szko�łę�tkwił�w mo�jej�gło�wie�od

bar�dzo�daw�na.�Z ta�kim�za�my�słem�wy�jeż�dża�łem
z Pol�ski,�a po�trzę�sie�niu�zie�mi�zy�skał�on�no�we

zna�cze�nie.�Pra�wie�24�ty�sią�ce�sal�lek�cyj�nych�ule�-
gło�znisz�cze�niu,�oko�ło�950�ty�się�cy�dzie�ci�nie�mo�-
że�wró�cić�do�szkół,�trze�ba�więc�pod�jąć�szyb�kie
kro�ki,�że�by�to�zmie�nić.�Zwłasz�cza�że�Ne�pal�to
bied�ny�kraj,�sła�bo�roz�wi�nię�ty,�edu�ka�cja�jest�na
bar�dzo�ni�skim�po�zio�mie,�choć�dzie�ci�są�bar�dzo
zmo�ty�wo�wa�ne�do�te�go,�że�by�się�uczyć.�Ma�ło�kto
wie,�że�przez�po�nad�100�lat,�aż�do�lat�50.�XX�wie�-
ku�w Ne�pa�lu�nie�zbu�do�wa�no�żad�nej�szko�ły.�Za�-
czą�łem�więc�po�szu�ki�wać�szko�ły,�któ�rą�po�trzę�-
sie�niu�zie�mi�moż�na�by�od�bu�do�wać.�

Jak do tar łeś do Ba krang -6? To nie jest
miej sce, do któ re go ła two tra fić.
Zrzą�dze�niem�lo�su.�Ze�psuł�mi�się�te�le�fon�ko�-

mór�ko�wy�i stra�ci�łem�moż�li�wość�skon�tak�to�wa�-
nia� się� z mo�imi� bli�skim,� któ�rzy�w Pol�sce� się
omnie�mar�twi�li.�Tra�fi�łem�wte�dy�na�Ne�pal�czy�ka,
któ�ry� han�dlo�wał� te�le�fo�na�mi.� Roz�ma�wia�jąc
z nim�o tym,�co�się�wy�da�rzy�ło,�po�ru�szy�łem�te�-
mat�po�szu�ki�wań�wio�ski�ze�znisz�czo�ną�szko�łą.
Oka�za�ło�się,�że�zna�ta�kie�miej�sce�i wspól�nie�wy�-
ru�szy�li�śmy�do�dys�try�ku�Gor�kha.�I to�tam,�w cen�-
tral�nym�Ne�pa�lu,�we�wsi�Ba�krang�-6�zna�la�złem
do�kład�nie�ta�ką�szko�łę,�o ja�ką�mi�cho�dzi�ło.�

Co w niej by ło ta kie go, że to wła śnie tam
po sta no wi łeś roz po cząć od bu do wę? 
Szko�ła�jest�w więk�szo�ści�zruj�no�wa�na.�Kom�-

pleks�ma�czte�ry�bu�dyn�ki,�z cze�go�trzy�są�do�cał�-
ko�wi�tej�roz�biór�ki.�Zo�sta�ła�uzna�na�przez�lo�kal�ne

Wspólnie zbudujemy
szkołę w Nepalu 

Dydaktyka

kon�tak�tu.� Na� wpro�wa�dze�niu� me�to�dy� co�-
achin�go�wej�do�na�ucza�nia�zy�sku�je�tak�że�na�-
uczy�ciel�oraz�dy�rek�cja�(co�achin�go�wy�styl�or�-
ga�ni�za�cji).�Po�przez�zwięk�szo�ne�po�czu�cie�sku�-
tecz�no�ści� na�uczy�cie�le� czu�ją,� że� mo�gą
wpły�wać�na�zmia�ny.�Zwięk�sza�się�ich�mo�ty�-
wa�cja�i za�an�ga�żo�wa�nie�dzię�ki�ob�ser�wo�wa�-
niu�zmian�wy�wo�ła�nych�przez�wy�ko�rzy�sta�-
nie� co�achin�gu.� Co�aching� za�pew�nia� tak�że�
na�by�cie�umie�jęt�no�ści�iden�ty�fi�ka�cji�i wzmac�-
nia�nia� in�dy�wi�du�al�nych� moż�li�wo�ści� wła�-
snych�oraz�uczniów,�uczy�in�dy�wi�du�al�ne�go
po�dej�ścia� do� pod�opiecz�nych� na� pod�sta�wie
roz�po�zna�nych� cech� oso�bo�wo�ści,� tem�pe�ra�-
men�tu,�sty�lu�ucze�nia.
Co�aching�wy�ko�rzy�sty�wa�ny�mo�że�być�rów�-

nież�przez�psy�cho�lo�gów,�pe�da�go�gów,�wy�cho�-
waw�ców�i do�rad�ców�szkol�nych�w in�dy�wi�du�al�-
nej�pra�cy�z ucznia�mi�o szcze�gól�nych�po�trze�bach�

psy�cho�lo�gicz�no�-pe�da�go�gicz�nych.�Na�wpro�wa�-
dze�niu�co�achin�gu�do�edu�ka�cji�sko�rzy�stać�mo�gą
rów�nież�ro�dzi�ce�dzię�ki�roz�wo�jo�wi�w za�kre�sie
umie�jęt�no�ści�wspie�ra�nia�dziec�ka�w na�uce,�lep�-
sze�go� ro�zu�mie�nia� sy�tu�acji� dziec�ka�w szko�le,
wzro�sto�wi� współ�pra�cy� i po�głę�bie�niu� re�la�cji
z na�uczy�cie�lem,�świa�do�mo�ści�pro�ce�sów�i kry�-
zy�sów�roz�wo�jo�wych,�któ�rym�pod�le�ga�dziec�ko
w da�nym�cza�sie.�
Ko�rzy�ści�dla�pla�ców�ki�edu�ka�cyj�nej�i or�ga�nu

pro�wa�dzą�ce�go�po�le�ga�ją�na�wzmoc�nie�niu�kul�-
tu�ry�wza�jem�ne�go�ucze�nia�się�i współ�pra�cy,�na
umie�jęt�no�ści�szyb�kie�go�ko�ry�go�wa�nia�błę�dów,
po�pra�wie�wi�ze�run�ku�–�szko�ła�ja�ko�in�sty�tu�cja
uczą�ca�się,�na�lep�szej�ko�mu�ni�ka�cji�oraz�współ�-
pra�cy�z ko�le�ga�mi�z pra�cy,�ucznia�mi,�oso�ba�mi
z lo�kal�ne�go�śro�do�wi�ska,�wy�ko�rzy�sty�wa�niu�ko�-
mu�ni�ka�tów�zwrot�nych�i in�ter�pre�to�wa�niu�zda�-
rzeń�ma�ją�cych�miej�sce�w szko�le�i śro�do�wi�sku,

wspie�ra�niu� in�dy�wi�du�al�nej� ścież�ki� roz�wo�ju
uczniów,�na�uczy�cie�li�i in�nych�pra�cow�ni�ków
sek�to�ra�edu�ka�cyj�ne�go.�
1 Za przy kład niech po słu żą pu bli ka cje: Ku paj L., Kom�-
pe�ten�cje�co�achin�go�we�na�uczy�cie�li, War sza wa 2014;
Whit mo re J., Co�aching�tre�ning�efek�tyw�no�ści, 2009; Be -
ne wicz M., Co�aching�czy�li�re�stau�ra�cja�oso�bo�wo�ści,
2013; Be ne wicz M., Co�aching�prze�bu�dzacz�neu�ro�nów,
2009; Si dor -Rząd kow ska (red) Co�aching.�Teo�ria,�prak�-
ty�ka,�stu�dia�przy�pad�ków, 2009; Ba ła cho wicz J., Ro wic -
ka A., No�wo�cze�sny�wy�cho�waw�ca�- tu�tor,�men�tor,�co�ach,
2013 (24-37; 37-44; 160-168); Blan chard K., Shu la
D., Co�aching.�Pro�wadź�swo�ją�dru�ży�nę�ku�zwy�cię�stwu,
2009; Thor pe S., Clif ford J., Pod ręcz nik co achin gu,
2004 i in ne. 
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