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� DZIEŃ 1

moduł 1 Kontakt i Kontrakt

moduł 2 Mocne strony

moduł 3 Feedback (sztuka dawania/ otrzymywania informacji zwrotnej)

moduł 4  Praca własna nad scenariuszami zajęć

� DZIEŃ 2

moduł 1  Coaching, nauczyciel jako coach

moduł 2  Emocje/ Praca z metaforą/ Karty coachingowe

moduł 3 Aktywne słuchanie/ Cykl Kolba

moduł 4 Praca własna nad scenariuszami zajęć

� DZIEŃ 3

moduł 1 Trening kreatywności i twórczego myślenia

moduł 2 Trening kreatywności i twórczego myślenia

moduł 3 Trening kreatywności i twórczego myślenia

moduł 4 Praca własna nad scenariuszami zajęć

� DZIEŃ 4

prezentacje próbek scenariuszy zajęć



KONTRAKT



KONTRAKT 
CO robimy  ?

JAK robimy  ?
NA JAKICH ZASADACH ?



� FUNKCJA PORZĄDKUJĄCA

� ZASADY KATEGORYCZNE

� ZASADY OPCJONALNE

� INNE WAŻNE DLA GRUPY I NAUCZYCIELA



� TAK, ALE…

� TAK, I….

� KOMUNIKAT „JA”

� TECHNIKA + - +

� TECHNIKA „START – STOP - CONTINUE”

� ROLE – COACH, OBSERWATOR, MÓWCA



PSYCHOTERAPIA     INTERW.KRYZYS.       DORADZTWO       MENTORING           COACHING



�POZYCJA ‚ZERO”
�50/50
�ALL



ŹRÓDŁO GRAFIKI: http://4value.com.pl/czy-dzialania-rozwojowe-w-firmie-przekladaja-sie-na-wyniki/
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Team coaching – coaching zespołu, zgodnie z definicją Izby Coachingu to proces interaktywny który,
koncentruje się na obszarach i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu. Jego istotą jest
wzięcie odpowiedzialności przez członków zespołu za zespół, jako całość, za realizowanie wspólnych
celów i wartości.
Inna definicja podaje: Coaching zespołu dotyczy coachingu wewnątrz organizacji. Team lub leadership.
Coaching (z ang.) polega na pracy coacha z liderem i jego zespołem nad konkretnym celem
zespołowym, np.: poprawą wyników sprzedaży zespołu, komunikacją w zespole, podniesieniem
konkretnych umiejętności członków zespołu.
Coaching grupowy natomiast polega na pracy coacha z grupą kilku–kilkunastu osób nad tym samym
tematem. Ten rodzaj coachingu jest stosowany w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach, np.
komunikacja, kreatywność i innowacyjność, rozwiązywanie problemów. Coaching grupowy może być
praktykowany w ramach jednej firmy, organizacji lub jako zajęcia o charakterze otwartym, podczas
których tematem wspólnym może być np. zmiana kierunku kariery, pracy, rozwinięcie własnego
biznesu, równowaga między życiem osobistym i zawodowym.

Źródło: http://www.petraconsulting.pl


