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Rysunek 1. Wizualizacja narzędzia pomagającego wspiąć się wyżej w rozwoju 
i kierunku obranego celu

D – decydowanie  
         klienta

I – interaktywność  
      w procesie coachingu

A – autore"eksja klienta 

L – lustro pozwalające zobaczyć obraz po drugiej stronie

G – gotowość do zmiany

O – opcje
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Metaforyczne znaczenie tęczy

Meteorologiczne zjawisko tęczy na niebie występujące w postaci wielobarwnego łuku, 

który jest widoczny, gdy Słońce lub Księżyc oświetla krople wody, ma symboliczne zna-

czenie w religii i mitologii1. W Biblii tęcza jest znakiem przymierza pomiędzy Bogiem 

a człowiekiem, kiedy to Bóg obiecał Noemu, że Ziemi nie nawiedzi już nigdy tak wielka 

powódź (Stary Testament, 9,13). Metafora tęczy w narzędziu DIALOG nawiązuje do kon-

traktu, przymierza pomiędzy coachem a klientem na temat podjęcia decyzji o prowa-

dzeniu coachingu i ustalenia, według jakich zasad będzie on przebiegał. 

KONTRAKT COACHINGOWY JAKO PRZYMIERZE ZAWARTE MIĘDZY 
KLIENTEM A COACHEM

t
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Tabela 1. Podział odpowiedzialności coacha i klienta

Odpowiedzialność coacha Odpowiedzialność klienta

t  Kierowanie rozmową
t  Stymulowanie aktywności klienta
t  Udzielanie rzetelnej informacji zwrotnej

t  Analiza własnego zachowania
t  Wprowadzanie zmian w życie
t  Formułowanie wniosków dotyczących 

dalszych celów uczenia się

ZAUFANIE – COŚ WIĘCEJ NIŻ FORMALNE PROCEDURY
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NARZĘDZIA  D I A L O G
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Rysunek 2. Narzędzie DIALOG

ETAPY PRACY COACHA Z NARZĘDZIEM DIALOG

1. D – OZNACZA DECYDOWANIE KLIENTA

.  
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t

t
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Tabela 2. Porównanie Modelu GROW i procesu kształtowania się decyzji:

MODEL GROW – fazy PODEJMOWANIA DECYZJI – etapy

G – Goal (Pytanie o cel): Co chcesz 
osiągnąć?

R – Reality (Pytanie o stan aktualny):  
Jak jest obecnie?

O – Options ( Pytanie o opcje):  
Co zamierzasz zrobić?

W – Way forward ( Pytanie o dalsze kroki) 
Co zrobisz?

W – Will (Pytanie o wolę) Jaki będzie twój 
pierwszy krok

t  Sformułowanie celu

t  Określenie kryterium wyboru, będącego 
pochodną obranego celu

t  Skonstruowanie wariantów decyzyjnych

t  Ocena hipotetycznych skutków realizacji 
poszczególnych wariantów 
z uwzględnieniem kontekstu

t  Wybór, poprzez odwołanie się do 
wybranego kryterium, najbardziej 
właściwego wariantu decyzyjnego
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2. I – OZNACZA INTERAKTYWNOŚĆ W DIALOGU
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Rysunek 3. Pytania, techniki i informacja zwrotna wpływające na interaktywność 
w dialogu coachingowym

Pytania jako „znaki na niebie”
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Tabela 3. DIALOG jako narzędzie wspierające interaktywność

NARZĘDZIE 
DIALOG

PYTANIA INTERAKCJA

D – DECYDOWANIE

t Jaki jest problem decyzyjny?
t Jakie są informacje z tym 

związane?
t Jaka decyzja wiąże się z tym, 

że pragniesz osiągnąć swój 
cel?

t  Klient zyskuje wgląd i ma 
świadomość wszystkich 
etapów podejmowania 
decyzji. 

t  Podejmuje ostateczną 
decyzję.

I – INERAKTYWNOŚĆ

t Na ile jest to dla ciebie 
ważne?

t Co powoduje, że chcesz 
działać?

t  Klient odpowiada na pytania. 
t  Klient reaguje na informację 

zwrotną. 
t  Klient wykonuje zadania, 

odnosząc się do 
proponowanych przez 
coacha narzędzi, technik 
i modeli.

A – AUTOREFLEKSJA  
       KLIENTA

t Dokąd zmierzam?
t Co działa i motywuje  

do osiągania celów?

t  Coach znający sztukę 
coachingu proponuje cały 
wachlarz pomysłów, które 
wzbudzą autore&eksję 
klienta.

L – LUSTRO

t Jak będzie już po 
osiągnięciu celu?

t Co ci to da?
t Jak będziesz się z tym czuł?
t Jak będziesz wyglądał ze 

swoim osiągniętym celem? 
(na przykład dosłownie, 
proces coachingu mający  
na celu odchudzanie)

t  Coach pokazuje klientowi  
co będzie po drugiej stronie 
lustra. 

t  Lustrem może być klient  
po zmianie. 

t  Klient uczy się, że patrzy 
w lustro i widzi....

t  Co jest lustrem dla klienta?

O – OPCJE

t Jakie są możliwości 
osiągnięcia tego celu?

t  Pokazanie perspektywy 
klientowi.

t  Szanse dla klienta, które 
spotyka w życiu, a których 
nie widzi. 

t  Coach inspiruje do odwagi, 
aby klient chciał podjąć 
wyzwanie.
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G – GOTOWOŚĆ

t Po czym poznasz, że to już 
masz?

t Po czym inni poznają,  
że to masz?

t Co potrzebujesz,  
aby osiągnąć cel?

t  Coach kieruje światło  
na zasoby, które klient ma. 

t  Silne strony.
t  Czego więcej robić  

– co działa?
t  Czego robić mniej, bo nie 

działa?

3. A – AUTOREFLEKSJA KLIENTA

 

t

t

t
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t

t

Ćwiczenie:
t

t

t

t

4. L – LUSTRO POZWALAJĄCE ZOBACZYĆ OBRAZ PO DRUGIEJ STRONIE
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Rysunek 4. Proces coachingowy jako lustro



98

ALEKSANDRA SZEWCZYK

t

t

t

Przykładowe ćwiczenie Pocztówka z przeszłości

lustro 

5. O – OZNACZA OPCJE

opcje
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Stan 

 

opcje 

opcje 
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6. G – GOTOWOŚĆ KLIENTA DO ZMIANY

Kocs

koczi. 

coach 

coache. 

 

PODSUMOWANIE
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