
 Kompetencje coachingowe 
przydatne dla nauczyciela
Jakie masz relacje ze swoimi uczniami, a jakie chcesz mieć?
AUTOCOACHING W OPARCIU O MODEL GROW

Pytania Twoje odpowiedzi, refleksje 

Goal (cel) 
Co to dla mnie znaczy, że mam dobrą 
relację z uczniem? 

Co to jest za relacja? 

Po czym poznam taką relacje? 

Jak ona ma wyglądać? 

Jakie relacje chcę tworzyć z moimi 
uczniami? 

Reality (rzeczywistość) 
Jakie teraz tworzę relacje z uczniami? 

Wyobraź sobie, że jesteś uczniem 
– co powiedziałby Twój uczeń na 
temat Waszej relacji? 

Jakiej relacji potrzebuje uczeń, który 
ma trudności edukacyjne bądź 
wychowawcze?

Options (opcje) 
Co możesz zrobić, aby Twoje relacje 
wyglądały tak, jak Ty tego chcesz? 

Jakie konkretne pomysły masz na to? 

Jakie widzisz rozwiązania? 

Co lub kto może Ci pomóc w tej 
zmianie? 

Will (wola, działanie) 
Co konkretnie zrobisz, żeby mieć taką 
relację, jak chcesz (pamiętaj, aby 
Twoje pomysły były w Twoim polu 
wpływu i ich wprowadzenie zależało 
tylko od Ciebie)? Pomyśl, zapisz kolej-
ne kroki. Wybierz krok pierwszy, drugi, 
trzeci itd. 

Od kiedy zaczniesz wprowadzać 
poszczególne kroki w życie? Zapisz 
konkretne daty.
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