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PROIECTUL

PiFbase International este un parteneriat strategic de 3 ani între 2 organizații de tineret din Finlanda,
România și Suedia. Această colaborare de lungă durată a avut loc între martie 2017 - februarie 2021.
Scopul nostru principal este să îmbunătățim calitatea lucrului cu tinerii printr-o metodă inovativă
numită PiFbase - Pay it Forward Be a Social Entrepreneur (ro: Dă mai departe - Fii un antreprenor
social)
Folosim coaching-ul ca unealtă centrală și credem cu tărie în incluziunea socială și celebrarea
diversității.
În parteneriatul strategic PiFbase International, ne concentrăm pe 4 teme:
Mediul de învățare în lucrul cu tinerii
Profesionalizarea lucrătorilor de tineret
Incluziunea socială și managerierea diversității
Calitatea în lucrul cu tinerii

În acest parteneriat strategic, am lucrat cu 6 obiective:
Profesionalizarea lucrătorilor de tineret prin setarea unor standarde de calitateși a
unor coduri etice și profesionale, și prin dezvoltarea unor competențe de înaltă calitate, în particular
în lucrul cu incluziunea și diversitatea.
Obiectivul 1:

Crearea unui spațiu pentru lucrătorii de tinere în care să împărtășească experiențe și
know-how în ceea ce privește abordarea și lucrul cu tineri defavorizați.
Obiectivul 2:

Crearea unui set de materiale tangibile pentru a sprijini lucrătorii de tineret în
dezvoltarea lor personală și profesională.
Obiectivul 3:

Îmbunătățirea capacității organizaționale, a competențelor de management și
colaborare în cele trei organizații partenere.
Obiectivul 4:

Creșterea abilităților organizațiilor de a lucra cu tineri cu oportunități reduse prin
promovarea antreprenoriatului social.
Obiectivul 5:

Îmbunătățirea strategiilor și a metodelor de a desfășura lucru cu tinerii de calitate,
inclusiv de a colabora cu comunitatea local și de a iniția colaborări între sectoare de interes.
Obiectivul 6:
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FINANȚATORI

"Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru sprijinul educației, a training-urilor, a tineretului și
sportului în Europa. Bugetul de 14.7 miliarde de Euro deschide oportunități pentru peste 4 milioane de
europeni să studieze, să primească training, să câștige experiență și să facă voluntariat în alte țări."

Planificat până la sfârșit de 2020, Erasmus+ nu are oportunități doar pentru studenți. Unind 7 progrme
anterioare, oferă oportunități pentru o varietate largă de indivizi și organizații.
Informații pe larg despre aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în Ghidul
Programului Erasmus+. Erasmus+ oferă oportunități pentru persoane de toate vârstele, ajutându-le să
se dezvolte și să împărtășească experiențe și cunoștințe în cadrul a diverse instituții și organizații din
diferite țări. Erasmus+ are oportunități pentru o largă varietate de organizații, inclusiv universități,
think-tank-uri, organizații care fac cercetare, companii private și provideri de educație și training.-uri.
Mai multe informații: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
Și în română: https://www.erasmusplus.ro

Pentru a aduce Erasmus+ cât de aproape posibil de participanți și pentru a fi siguri că funcționează în
toate țările, Uniunea Europeană lucrează cu Agenții Naționale pentru a manageria programul.
Agențiile Naționale sunt în fiecare țară din cadrul programului și rolul lor include: oferirea de informații
despre Erasmus+, selectarea proiectelor care să fie finanțate, moniorizarea și evaluarea proiectelor
Erasmus+, sprijinul aplicanților și al participaților, lucrul cu alte Agenții Naționale și cu UE, promovarea
programului Erasmus+, promovarea poveștilor de succes și a bunelor practici.
Mai multe informații despre Agenția Națională Suedia: https://www.mucf.se/erasmus-plus
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PROVOCARE

INSTRUMENT

SPAȚIU

DE

COACHING
CONTRACT DE
ÎNVĂȚARE

COACHEE
FLOW

ANALIZĂ SWOT

ECHIPĂ

MINDSET

Dificil

Citate care să te motiveze și să te încurajeze pe parcursul practicii
de coach.

CITAT

SECOLUL 21

Mediu

Te-ai gândit la acest lucru? Câteodată simbolul poate fi și pentru
a-ți aminti ceva.

NOTIȚE

ABILITĂȚI PENTRU

Ușor

Încearcă acest exercițiu practic! Exercițiile sunt bazate pe
informațiile teoretice din fiecare capitol.

EXERCIȚIU

COACHING 1-LA-1

Încearcă provocările în funcție de nivelul tău de
experiență. Începe cu cele ușoare și abia apoi
treci la următoarele niveluri.

Folosește acest instrument în ședințele de coaching, ca exemplu.

Un coach lucrează cu o singură persoană într-un proces individual de coaching.
Abilități considerate a fi foarte importante la momentul actual de experți din
câmpul muncii și din mediul de business din plan global.
Spațiul în care se desfășoară ședințele de coaching: afară, înăuntru, la birou,
într-o cafenea etc.
În acest contract scris, coachee-ul se angajează să se implice în procesul de
coaching și-și stabilește obiective clare. Este creat prin colaborarea dintre
coache și coachee.
Persoana către care se direcționează sau care beneficiază de procesul de
coaching.
Sentimentul că nivel provocării și nivelul de expertiză sunt egale și se
lucrează foarte eficient.
O analiză a punctelor forte (en: Strengths), a punctelor slabe (en:
Weaknesses), a Oportunităților și a amenințărilor (en: Threats). Un
instrument des folosit în planificarea proiectelor.
Membrii unei echipe sunt co-dependenți, împart sarcini și responsabilități,
Iar echipa este evaluată colectiv pentru rezultatele eforturilor comune.
Atunci când este atins scopul final al echipei, aceasta se poate separa.
Modul de a gândi, atitudinea și suma opiniilor - în special cele constante.
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2
CE ESTE COACHING-UL ȘI
CÂND SE FACE COACHING?

Acest capitol te va ghida în subiectul coaching-ului și mai ales în coaching-ul cu tineri. Vei găsi, de
asemenea, informații despre sesiunile de coaching și structura lor. În fiecare capitol există provocări
pentru a-ți dezvolta aptitudinile legate de coaching și diferite exemple de activități pe care să le încerci
în sesiunile de coaching și, bineînțeles, în dezvoltarea ta personală.
Există multe tipuri de coaching care sunt folosite în contexte diferite, de exemplu în sport, business
coaching, life coaching și neuro-linguistic programming (NLP)-coaching. Coaching-ul cu tinerii rezumă
ceva din toate tipurile de coaching, desfășurându-se pentru persoane sub 30 de ani. Câteodată, ca și
coach de tineri, trebuie să te concentrezi pe provocările care vin cu adolescența, pe starea de bine a
unui tânăr și pe dezvoltarea și creșterea personală înainte de a începe coaching-ul centrat pe proiecte
sau idei de afaceri.
DIRECTIV

NON-DIRECTIV

Training

Manageriere

Mentorat

Coaching

Concentrare pe
performanță

Consiliere/Terapie

Concentrare pe
potențial

Coaching-ul, pe scurt, ajută coachee-ul să se dezvolte pe sine provocându-l și susținându-l și
descoperind noi căi pentru a face asta. „Coaching-ul este non-directiv; este despre împuternicirea
celeilalte persoane în a găsi noi metode care funcționează pentru ea, ca aceasta să își poată debloca
întregul potential” (Soames 2019, 4)
Când comparăm coaching-ul cu simpla instruire, un coach are nevoie să citească situația, să aibă
încredere în proces și, mai degrabă, să pună întrebările potrivite decât să dea răspunsuri directe și
ghidare coachee-ului. Din postura de coach tu trebuie să gândești și să acționezi diferit față de un
instructor – de exemplu, într-o situație în care tânărul se poticnește într-o problemă, în loc să îi dai
direct răspunsul, gândește-te la a răspunde cu o întrebare. Un coach bun poate decide de cât suport și
de câtă ghidare are nevoie coachee-ul – uneori, însă, un coach va trebui să managerieze sau să îndrume.
Toată lumea poate trece printr-un proces de coaching – deși este mai ușor dacă se știu deja beneficiile
procesului și există motivație. Dacă simt că sunt forțați într-un proces de coaching și nu pot vedea
beneficiile, vor avea nevoie de mai mult timp să vină de partea ta. Pentru ca un proces de coaching să
funcționeze, este nevoie ca o relație de încredere și o chimie să fie stabilite pentru ca un coach să poată
provoca coachee-ul. Dacă chimia nu funcționează, chiar dacă coach-ul și coachee-ul au depus efort în
clădirea unei relații bune, coach-ul nu ar trebui să se teamă să încheie procesul. Totuși, dacă coach-ul
încheie procesul, trebuie să găsească modul potrivit pentru a o face.

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com
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Facilitare
Training
Predare
Instruire

Răspunsuri vs. Întrebări

TEHNICĂ

NOTE!

) r e c e r V s u C r a M : s ti d e r C(

tneilC .sv ăsruser anaosreP

ERETUP ED LUTROPAR

Coaching

NOTE!
EXERCISE!

Timpul dintre copilărie și
maturitate este plin de lucruri
noi și schimbări. Starea unui
adolescent variază, limbajul
corpului se schimbă și există
multe gânduri sfâșietoare.
Toate acestea fac lucrurile de
zi cu zi mai înfricoșătoare și
mai complicate. Din poziția de
coach, gândește-te cum îți
afectează această situație
sesiunile de coaching.

Cum să faci un adolescent să
se deschidă? Respectă-l,
ascultă-l, întreabă-l și oferă-i
feedback pozitiv. Oferă-i timp!
Fă pași mărunți cu un nivel
potrivit de provocări pentru
fiecare persoană.

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com
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TIPURI DE COACHING
Cel mai comun tip de coaching este întâlnit în sport, concentrându-se pe un individ care practică sport
sau pe o echipă de sport anume. Acest tip de coaching caută, în general, să măsoare succesul prin
câștiguri, medalii sau performanță. Acest tip de coaching se concentrează pe îmbunătățirea
performanței, a tehnicii sau a rezistenței unui atlet profesionist sau a unei echipe. Elementul de
divertisment regăsit în urmărirea multor sporturilor, dar și elementele media și legate de afaceri ce
înconjoară sporturile influențează felul în care arată, din afară, coaching-ul din zona sportului (adică, ce
viziune avem despre coaching în general poate fi bazată pe cum privim antrenorii de sport). Coachingul din zona sporturilor variază în funcție de nivelul de angajament și nivelul vârstei coachee-ului (adică
celui care este antrenat) – dacă este „doar un hobby” sau dacă țintește către o carieră profesională.
Coach-ii de sport care lucrează cu tineri și copii tind să se concentreze pe păstrarea sportului amuzant
la început, adăugând provocări pe măsură ce aceștia cresc și se dezvoltă. În general, coach-ilor care
lucrează cu tineri le este mai ușor să păstreze totul amuzant și jucăuș decât coach-ilor care lucrează cu
adulți, pentru că atleții adulți sunt mult mai serioși cu privire la sport, fiind de multe ori sursa lor de
venit. În prezent, din ce în ce mai mult, coach-ii care activează în zona sporturilor se concentrează, de
asemenea, și pe alte moduri în care pot susține coachee-ii din punct de vedere al sănătății și anduranței
mintale (Westerlund & Tuppurainen 2019, 108-112).
„Business Coaching-ul sau coaching-ul de business este procesul de a te angaja în conversații normale,
structurate cu un „client”: un individ sau o echipă care face parte dintr-un business, organizație pentruprofit sau non-profit, instituție sau guvern și care este beneficiarul business coaching-ului. Obiectivul
este de a face evidente cunoștințele clientului și de a-l conduce spre realizarea obiectivelor businessului pentru client și organizația sa. Business coaching-ul împuternicește clientul să înțeleagă propria
parte în a îndeplini succesul business-ului și să îmbunătățească acea parte în moduri cuantificabile și
sustenabile. Procesul de coaching poate lua diferite forme, de exemplu coaching individual sau de
echipă, și poate include diverse obiective precum rezolvarea de probleme specifice, dezvoltarea
competențelor de leadership sau crearea unor echipe cu performanță sporită.” (Rostron 2013, 14-16.)
Life coaching-ul se concentrează pe îmbunătățirea vieții personale și profesionale a indivizilor și poate
fi și un proces de self-coaching. Poate fi făcut cu indivizi, cupluri și grupuri. Life coaching implică coachi care își folosesc abilitățile pentru a ajuta indivizi suficient de muncitori să își dea seama cum să își
îmbunătățească și să își mențină abilitățile cognitive și de comunicare/acționare pentru a se bucura de
o viață mult mai fericită, benefică și împlinită. Scopul principal al life coaching-ului este de a asista
clienții să devină mai buni la self-coaching. (Nelson-Jones 2006, 10-15.)
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— John Perry, Sport Psychology

Coaching-ul NLP este o metodă bazată pe recunoașterea comportamentului uman și structura minții și
reprogramarea acesteia folosind informații colectate despre persoane performante și activitățile lor
(procesele). Programarea neuro-lingvistică include sisteme ale minții și stiluri de învățare. Acestea includ
auditiv, kinestetic, logic-rațional și orientare vizuală. Modurile diferite în care oamenii observă lumea și
privesc mediul înonjurător afectează cum un individ învață și procesează informația în general.
(Jabe 2017, 173,177.)

Tipuri NLP:

Oamenii orientați auditiv au un auz pronunțat și învață cel mai bine vorbind și ascultând gândurile
altora.
Oamenii orientați kinestetic învață făcând și experimentând pe sine. Pentru aceste persoane,
experiențele fizice sunt importante.
Oamenii logic-raționali sunt analitici; conceptele și definițiile sunt accentuate cu logică și rațiune.
Oamenii orientați vizual învață și observă prin imagini, iar viziunea este acentuată.
(Jabe 2017, 173,177.)

"Cel mai bun lider este unul despre care oamenii aproape că nu știu că există, un
lider nu este chiar atât de bun atunci când este ascultat și aclamat de oameni, un
lider este rău atunci când oamenii îl disprețuiesc.

Dar despre un lider bun, care

vorbește puțin cât își face treaba, atunci când ținta lui împlinită, oamenii vor spune
„Am

făcut-o

singuri!”.

— Lao Tse

Coaching-ul pentru tineri sau youth coaching-ul este despre susținerea creșterii lor, clădirea încrederii,
dezvoltarea prin învățare practică, dar și căutarea punctelor forte personale, setarea și realizarea
obiectivelor și tratarea problemelor personale. În youth coaching, rolul coach-ului și nivelul provocărilor
date variază în funcție de vârsta și stadiul de dezvoltare al coachee-ului. Ca și youth coach, trebuie să
știi elementele de bază ale teoriei creșterii și dezvoltării umane pentru a fi în stare să faci față
provocărilor pe care tinerii le-ar putea întâlni. Uneori, un youth coach trebuie să fie mai mult un adult de
încredere, un consilier care mai degrabă ascultă decât un coach care provoacă tânărul să facă mai mulți
pași către obiectiv. Un youth coach ar putea să lucreze cu un tânăr pe un proiect legat de business sau
pe dezvoltarea socială a acestuia.

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com
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3.1 GROUP COACHING (COACHING DE GRUP)
Group coaching-ul este realizat cu un grup mic, vizând dezvoltarea personală, autocunoașterea și o
experiență de învățare. Grupul este format cu intenția de a maximiza energia combinată, experiența și
cunoștințele indivizilor care aleg să-și combine forțele pentru a realiza un obiectiv specific personal.
Grupul poate fi format doar pentru acel obiectiv; de exemplu, un grup de tineri care sunt interesați în
organizarea unui eveniment, care în procesul de coaching vor planifica și organiza un eveniment. Când
un coach face coaching pentru un grup, coach-ul trebuie să știe cum se dezvoltă grupul, dinamica de
grup, rolurile fiecărui individ și cum să rezolve eventuale conflicte. La început un coach va avea nevoie
să fie mai mult un lider, dar pe măsură ce grupul începe să se cunoască, coach-ul va oferi din ce în ce
mai multă autonomie.
Procesul de creare a unui grup se numește grouping. Membrii grupului sunt indivizi își coordonează
eforturile către rezultate personale; aceștia au diferite sarcini și munca lor este apreciată individual
pentru că sarcinile lor nu sunt de obicei dependente de alte sarcini. Grupurile au, în general, o „durată de
viață” mai mare decât echipele. Procesul de a forma un grup poate lua mult timp, dar dezvoltarea poate
fi împărțită în cinci faze: forming (formare), storming (turbulențe), norming (crearea de norme specifice
grupului), performing (performanță), adjouring (încheierea unui ciclu). Aceste faze sunt dezvoltate mai
jos. Etapele sunt aceleași cu formarea echipei chiar și atunci când sursa motivației este diferită. În
grupuri există diferite roluri – roluri „oficiale” și „neoficiale”. Rolurile oficiale sunt, de obicei, predefinite,
ca președinte și secretar. Rolurile neoficiale apar pe măsură ce grupul se dezvoltă și sunt bazate pe
temperament, abilități, personalitate și priceperea indivizilor. (Britton, 2009)
În ceea ce privește cunoașterea de sine, este important pentru un coach să identifice și să înțeleagă
rolurile diferite care există și se formează în grup. Rolurile pot varia în diferite situații sau pot fi
permanente. Unele roluri pot fi bazate pe personalitate. Alte roluri pot apărea în situații specifice și pot
implica influențe externe. Coach-ul poate influența asumarea de roluri în grup prin oferirea de diferite
provocări și metode de lucru.
EXEMPLE DE ROLURI
Roluri familiale

Mama, tată, frate/soră
Roluri de atitudine

Ajutor, prezentator, amuzant

Roluri care perturbă funcționarea grupurilor

Căutător de atenție, concurent, joker

Roluri de sarcini

Roluri care mențin grupul în mișcare

Președinte, secretar,
manager de marketing

Comentator, încurajator, grijuliu,
coordonator, inițiator

Roluri de putere

Conducător, ajutor
Roluri de viață profesională

Șef, coleg de muncă, supraveghetor

Roluri individuale

Artist, muzician

(Toivakka, Maasola, Junnila & Maasola 2011,37.)

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com
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3.2 TEAM COACHING (COACHING DE ECHIPĂ)
Timpul de care un grup are nevoie pentru a se dezvolta într-o echipă va varia în funcție de proiect sau
de proces. Diferențele dintre team coaching și group coaching sunt acelea că odată atins un scop final
comun, echipa se destramă, membrii sunt co-dependenți, împărtășesc sarcini și responsabilități și
echipa însăși este judecată colectiv pentru rezultat. De asemenea, asemănător cu formarea grupului,
există faze diferite prin care o echipă trebuie să treacă înainte de a ajunge la performanță ridicată. În
acest capitol noi vom introduce un model dezvoltat de Eklund, Lindholm și Salminen (2019) despre
etapele dezvoltării unei echipe, care sunt bazate pe un model mai vechi (Tuckman,1965).

ETAPE DE DEZVOLTARE

FORMING (FORMAREA)

Membrii echipei încă nu se cunosc.

STORMING (TURBULENȚE)

Membrii echipei încep să își caute rolul în echipă – unele conflicte ar putea apărea în
timp ce ei încearcă să își impună influența asupra echipei.

NORMING (CREAREA NORMELOR DE GRUP)

Roluri încep să se definească și echipa începe să se formeze.

PERFORMING (PERFORMANȚA)

Membrii echipei lucrează eficient și cooperativ către un scop comun.

HIGH PERFORMING (PERFORMANȚA RIDICATĂ)

O etapă pe care puține echipe o ajung. În această etapă eficiența și fluxul echipei sunt la
maximum.

ADJOURNING (ÎNCHEIEREA UNUI CICLU)

Unele lucruri importante se schimbă sau un membru al echipei renunță.
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Un coach trebuie să recunoască aceste etape de dezvoltare și să efectueze coaching pentru echipă
trecând prin aceste faze. La început o echipă are nevoie ca rolul coach-ului să fie de conducere și
membrii echipei se bazează pe acesta pentru ghidare. În etapa de formare (forming) este important să
se treacă prin principiile lucrului în echipă, să se decidă roluri și să se împartă sarcini și responsabilități.
În etapele de forming și storming este posibil ca echipa să aibă nevoie de ajutorul coach-ului pentru a
rezolva conflicte în moduri constructive și pentru a se asigura că membrii echipei sunt devotați echipei.
Faza de storming vine, de obicei, cu coliziuni de opinii diferite pentru că membrii echipei nu au încredere
unii în alții momentan. Deși această fază este percepută ca fiind incomodă, este o etapă foarte
importantă. În această fază, echipele cresc și se dezvoltă, pe când coach-ul este în mijlocul acțiunii,
gestionând situația. Pentru unele echipe această etapă trece repede, pe când altele se pot bloca aici o
vreme. În faza de norming echipa începe să se dezvolte, membrii încep să aibă încredere unii în alții și să
rezolve conflicte singuri pentru ca se gândește mai mult orientat către „noi” (us-oriented) decât
orientat către „mine” (me-oriented). Coach-ul acționează mai mult ca un coordonator.
În faza de performing, echipa a învățat să coopereze bine și lucrează eficient – ei înțeleg beneficiile
lucrului împreună. Procesul dezvoltării unei echipe ia timp și schimbări mari pot conduce către
regresarea echipei către etape anterioare. Doar unele echipe obțin faza high-performing, dar această
întreagă fază este despre motivație și dezvoltare din partea membrilor echipei. Punctele diferite de
vedere și diversitatea sunt apreciate. Membrii echipei își doresc să se dezvolte pe sine în continuu și
membrii sunt capabili să reorganizeze responsabilitățile și să împartă conducerea. Faza de adjouring
înseamnă că fiecare echipă se va despărți la un moment dat. Aceasta se întâmplă de obicei când un
proiect este finalizat, dar dacă un membru al echipei renunță, acest fapt ar putea modifica dinamica
echipei, cauzând ca echipa să intre într-o nouă fază de storming. Chiar și când proiectul este finalizat,
rolul coach-ului nu se termină aici – pentru că ar putea exista un nou proiect de început sau o nouă
echipă ar putea fi formată. Dacă această fază nu este procesată corespunzător, aceasta ar putea afecta
echipa sau proiectele viitoare. (Eklund, Lindholm, Salminen & Salminen 2019, 103-116.)

3.3 YOUTH COACHING (COACHING CU TINERII)
A face coaching pentru tineri, din punctul de vedere al unui lucrător de tineret profesionist, este despre
a susține creșterea tânărului, clădirea încrederii acestuia, despre a învăța aplicat în viața reală, a căuta
puteri personale, a stabili și a atinge obiective și a gestiona probleme personale.
Lucrul cu propriile lor proiecte oferă unei persoane tinere oportunitatea de a-și găsi propriile puteri, de
a acumula experiență și de a-și îmbunătăți rețeaua de conexiuni. Rolul coach-ului este de a asculta, de
a oferi suport și de a încuraja tinerii în funcție de nevoile lor, de a-i ajuta cu propriile lor provocări.
Punând întrebările potrivite la timpul potrivit și ghidând tineri spre a căuta informația de care au nevoie
sunt unele din sarcinile cele mai importante ale unui coach. Chiar dacă știe răspunsul, coach-ul poate
ghida tinerii în căutarea informației de la antreprenori sau de la alți adulți, caz în care coachee-ul va crea
noi contacte și experiențe proprii. Scopul este găsirea drumului propriu, efectuarea unor pași activi
către obiective și testarea de idei în practică. Un coach va crea un mediu inspirațional pentru coachee, în
care acesta poate să experimenteze liber.
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4
PROFILUL TĂU DE COACH
Un coach trebuie să fie conștient de sine și de propriul proces de creștere spirituală și personală,
deoarece coachingul implică propria viziune asupra lumii și rețelele sociale, motivația, obiectivele,
valorile și alte asemenea lucruri. Cum poate un coach practica coaching pe alții dacă el nu știe cine
este? În următoarele capitole, vei învăța despre codul de coaching, despre valori și despre alte subiecte
importante pentru a deveni un coach încrezător și a fi pregătit/ă să pregătești sesiuni de coaching.
Coach-ul ar trebui să se concentreze și pe dezvoltarea personală, învățând continuu de la ceilalți din jur
(inclusiv de la coachee-ii); acest proce durează o întreagă viață, așa că nu te stresa. Coaching-ul este
bazat pe încredere, comunicare și provocarea coachee-iilor către învățare. Coach-ii, mai ales cei tineri,
trebuie să fie ei înșiși pentru a înfrunta coachee-ii cu adevărat și de pe picior egal și trebuie să-și
folosească rețeaua pentru ajutor și dacă nu au experiență personală sau cunoștințe în anumite zone.
Stima de sine crește odată cu vârsta și experiența de viață. Coach-ii pot face multe tipuri de teste, pot
citi cărți, pot merge la conferințe și workshop-uri ca să se cunoască mai bine pe sine.

Atunci când încerci să înveți cine ești ca individ și ca și coach, primele lucruri pe care trebuie să le
deslușești sunt puterile și slăbiciunile tale. Și cel mai important – acceptă-le – din moment ce de obicei
lucrezi cu slăbiciuni și roagă-i pe ceilalți să te susțină. Aptitudinile noastre pot fi aptitudini bazate pe
cunoștințe, aptitudini transferabile și abilități personale. Aptitudinile bazate pe cunoștințe sunt
aptitudini pe care le putem accesa prin autoeducare și învățare în timpul vieții, de exemplu aptitudinile
de IT și limbi străine. Aptitudinile transferabile sunt lucruri pe care le-ai dezvoltat pe timpul vieții,
precum adaptabilitatea, comunicarea și leadershi-ul. Abilitățile personale sunt ceea ce te fac unic,
precum onestitatea, prietenia și motivația. Când ai identificat care sunt slăbiciunile tale poți învăța din
ele și astfel nu te vor mai ține înapoi.

Pe lângă a se cunoaște personal, un coach trebuie să aibă abilități de ascultare activă, de a oferi și
primi feedback, de empatie pentru a putea înțelege perspectiva coachee-ului. Inteligența emoțională
merge mână în mână cu coaching-ul și ar trebui să fie dezvoltată în continuu.

Există multe modalități de a începe să înveți despre tine și de a deveni un coach mai încrezător. Cu cât
investești mai mult timp, cu atât vei deveni mai confortabil cu procesul de coaching. Cu cât faci mai
mult coaching, cu atât vei ajunge să îți cunoști stilul mai bine și să devii mai autentic. Amintește-ți să îți
planifici sesiunea, să o execuți, apoi să o revizuiești și să reflectezi asupra ei.
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Puteți încerca următorul șablon de evaluare dintr-o carte de coaching scrisă de Nicole Soames (Soames
2019, 122) pentru a planifica în prealabil și pentru a vă evalua performanța în timpul sesiunii de
coaching. Completați-l de fiecare dată când aveți o sesiune de coaching!
Scrie modalități de a te ajuta să rămâi concentrat și să fii cu adevărat prezent în coloana de
Pregătire.
Reflectează asupra performanței tale și dă-ți un scor. Notează comentariile importante.
După acești pași, gândește-te la idei pe care le poți folosi pentru a-ți îmbunătăți tehnicile de
coaching. Poți utiliza modelul GROW sau SWOT pentru a te dezvolta.
Performanță

Pregătire

Să fiu prezentă și cu
încredere în mine

Impresii despre
sesiune

Focus

Comentarii

Scor

Zone de îmbunătățit

(Soames 2019, 122)

INSTRUMENT!

SWOT: Vine de la „Puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări”. Este un instrument utilizat în
planificarea proiectelor și a întreprinderilor. SWOT poate fi modificat folosind imagini sau alte cuvinte și
poate fi folosit ca instrument de auto-evaluare. Modelul GROW este o variantă a SWOT.

REALITATE

POZITIV

NEGATIV

NRETXE

NRETNI

OBIECTIV

OPȚIUNI

ACȚIUNI
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-Care sunt sarcinile pe care le eviți pentru că nu
-Ce ai tu și alții nu au?

crezi că le poți face?

-Ce faci mai bine decât alții?

-La ce crezi că nu ești bun?

-Cum descriu alții punctele tale tari?

-Cum descriu alții slăbiciunile tale?

-Ce valori sunt unice pentru tine?

-Care sunt trăsăturile de personalitate care te țin
înapoi?
-Care crezi că sunt obiceiurile tale negative / rele?

-Consideri că faci parte din procesul /

-Care sunt obstacolele din viața ta profesională?

echipa / ideea ta de creștere?

-Ești parte dintr-un mediu competitiv nesănătos?

-Dacă da, cum vă puteți folosi resursele

-Schimbarea tehnologiei este o amenințare pentru

pentru a profita de această creștere?

poziția ta actuală?

- Eșuează obiectivele, proiectul sau

-Te simți amenințată de vreunul dintre punctele

procesul tău în ceva?

slabe ale caracterului tău?

-Este ceva în proiectul / procesul tău cu
care nu ești mulțumit?

(positivepsychology.com, 2020)

EXERCIȚIU!

Ce intră în cameră când eu
intru în cameră? Gândește-te
cu ce abilități, atribute de
personalitate și dispoziție vei
putea contribui la o situație.

EXERCIȚIU!

Fă o analiză SWOT completă
asupra ta! Gândește-te la
modul în care te poți
îmbunătăți și, mai mult, și la
un mod de a-ți accepta
punctele slabe.
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4.1 COACHING CODE (CODUL DE COACHING)
Valorile fundamentale ale comunității și modalitățile de a acționa sunt descrise de cuvântul etică.
Coaching-ul se bazează pe interacțiuni și întâlniri autentice cu o altă persoană, iar etica este unul dintre
cele mai importante elemente ale sale. Lucrul în echipă este posibil numai atunci când coach-ul este
pregătit să întâlnească coachee-ul. Gândurile, acțiunile și deciziile proprii și ale altei persoane se
influențează întotdeauna reciproc. Nu totul merge așa cum am planificat de fiecare dată. Partea bună a
coaching-ului este că, atunci când toate acestea sunt luate în considerare, coach-ul va fi gata să ia
deciziile care conduc la cel mai bun rezultat posibil. Și călătoria împreună poate începe.
Această listă de verificare etică este destinată să ajute coach-ul să se asigure că procesul este sigur
pentru toți și este tratat cu integritate. Lista de verificare va clarifica rolurile coach-ului și coachee-ului
și va ajuta la evitarea conflictelor. Coach-ul are o mare responsabilitate pentru situațiile de coaching. În
timpul coaching-ului, ia în considerare următoarele puncte și interpretează-le în conformitate cu
instrucțiunile și regulile organizației, dar și cu legile existente în țara ta.

LEGI

Familiarizează-te cu legile care ar putea reglementa elemente asociate cu activitatea ta de coaching
cu tineri; de exemplu, legea privind protecția copilului, legea pentru tineri, legile generale ale țării
etc.

DISCRIMINARE

Drepturile omului sunt fundamentul oricărei interacțiuni dintre oameni.
Folosește un limbaj pe care îl știe toată lumea - păstrează termenii pe înțelesul tuturor.
Concentrează-te pe ideea principală din discurs.
Folosește-ți adaptabilitatea pentru a te plia pe diferite situații. Fii atent la ton și la cum livrezi
mesajul.
Situațiile personale fac parte din identitatea oamenilor, iar identitatea este ceva prin care oamenii
trebuie să poată să se definească.
Fii sensibil la lucrurile sau subiectele pe care le-ai putea aduce în conversații.

INTERACȚIUNE

Acordă-i timp și spațiu coachee-ului pentru a răspunde la toate întrebările.
Oferă-i coachee-ului posibilitatea de a-și exprima ideile.
Construiește o relație personală bună cu coachee-ul.
Stabilește limite, după cum este necesar.
Nu te implica în ce face coachee-ul atunci când simți că trebuie. Implică-te atunci când simți că nu
trebuie.

MATERIAL

Păstrează în siguranță și confidențialitate tot materialul pe care îl adunați de la coachee.
Păstrați materialul organizat.
Asigurați-vă că materialele folosite arată grijă pentru mediu.
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FINANȚE

Când planifici bugetul, asigură-te că incluzi perspectiva tuturor.
Gândește-te unde să păstrați banii pe care îi adună coachee-ul și cine este responsabil pentru
aceștia.
(De exemplu, dacă sunteți un coach din PiFbase).
Luați egalitatea în buget în ecuație; cât se cheltuiește pentru proiect? Există riscul de invidie sau
inegalitate între coachees?
Studiază legislația națională și politica organizației tale privind strângerea de fonduri.
Decide ce poți face dacă există bani în plus după proiect.

CONFIDENȚIALITATE

Păstrează confidențialitatea deplină în sesiune.
Ia în considerare informațiile delicate în fiecare parte a proiectului.
Asigură-te că ai stabilit acordurile GDPR.
Păstrează toate relațiile tale în procesul de coaching profesionist.

CONFLICT DE INTERESE

Află de ce are nevoie coachee-ul.
Fă o analiză a intereselor coachee-ului.
Colectează informațiile de bază necesare, de exemplu, ce a studiat coachee-ul.
Nu favoriza un coachee față de alții.
Fii atent la semnalele care vizează pierderea interesului unui coachee.

FIZIC

Respectă intimitatea și spațiul personal al coachee-ului.
Acordă atenție limbajului corpului coachee-ului.
Cunoaște-ți propriul limbaj corporal.
Gândește-te la asta - există unele informații generale de care aveți nevoie (religie, cultură ...).

CUNOȘTINȚELE COACH-ULUI

Trebuie să cunoști legile, metodele utilizate, obiectivele pe care dorești să le atingi, instrumentele
etc.
Asigură-te că îți înțelegi restricțiile și capacitățile.
Înțelege cum să te conectezi cu coachee-ul și cum puteți să comunicați.
Află cum să inspiri și să-ți motivezi coachee-ul.
Folosește o abordare prin care să rezolvi problemele.

MANIPULARE

Fii conștient de orice manipulare.
Folosește întrebări deschise.
Cere feedback.

PUTERE

Străduiește-te pentru un echilibru neutru al puterii.

(Cod redactat în România în timpul unui training cu 12 participanți din echipa PiFbase International, în mai 2019)
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4.2 VALORI

Apreciez

Accept

Pot tolera

Zona neutră

Greu de tolerat

INSTRUMENT!

Kari Helin introduce o teorie în care modelul de gândire cuprinde 4 zone diferite: apreciez, accept, pot
tolera (zonă neutră) și greu de tolerat. În zona aprecierii există cele mai importante lucruri - lucrurile care
ne conduc pe noi și mindset-ul nostru. Această zonă este foarte legată de mediul cultural. În zona
acceptării, există lucruri, căi și fenomene pe care le putem accepta, dar pe care nu le apreciem neapărat.
Lucrurile pe care le putem tolera este o zonă destul de largă, include lucruri pe care le apreciem și le
acceptăm, precum și lucrurile pe care nu le putem accepta, dar încă le tolerăm. În afara acestei zone
există o zonă neutră, care deține lucruri pentru care nu avem sentimente în mod particular. În zona greu
de tolerat, sunt plasate toate lucrurile pentru care avem sentimente negative - lucrurile care ne displac.
Zona aprecierii este opusul zonei „greu de tolerat” (Helin 1998), (Vartiainen-Ora 2005).
În calitate de coach este important să îți cunoști valorile, în special pe cele care sunt legate de munca ta.
Recunoașterea propriilor valori și a valorilor coachee-ului te ajută să acționezi mai ușor și să atingeți
obiectivele stabilite împreună. De asemenea, ajută la stabilirea regulilor comune într-un proces de
coaching.
EXERCIȚIU!

Desenează-ți propriul câmp
de valori și scrie lucrurile care
se potrivesc în aceste zone
pentru tine.

Gândește-te:

Trăiești în conformitate cu valorile tale? Cum se reflectă aceste valori
în viața ta? Care sunt valorile tale? Ce este important pentru tine?
Care dintre valorile tale nu sunt reprezentate în viața ta?
Verifică dacă una dintre valorile tale lipsește și întreabă-te ce
poți face pentru a schimba mediul înconjurător sau dacă există
alte modalități de a reflecta această valoare în viața ta.
Numește valorile cheie în munca profesională cu tinerii.
Numește o valoare personală cu care ai dori să lucrezi în calitate
de coach.
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VALORI

Acceptare
Responsabilitate
Precizie
Realizare
Adaptabilitate
Vigilenţă
Ambiţie
Amuzament
Asertivitate
Atenție
Conștientizare
Echilibru
Frumuseţe
Îndrăzneală
Vitejie
Strălucire
Calm
Candoare
Capabilitate
Grijă
Certitudine
Provocare
Caritate
Curăţenie
Claritate
Inteligență
Confort
Angajament
Bun simț
Comunicare
Comunitate
Compasiune
Competență
Încredere
Conexiune
Constiinta
Coerență
Mulțumire
Contribuţie
Control
Condamnare

Cooperare
Curaj
Curtoazie
Creativitate
Credibilitate
Curiozitate
Decizie
Dedicare
Fiabilitate
Determinare
Dezvoltare
Devotament
Demnitate
Disciplină
Descoperire
Eficacitate
Eficienţă
Empatie
Rezistență
Energie
Bucurie
Entuziasm
Egalitate
Etică
Excelență
Experienţă
Explorare
Expresivitate
Corectitudine
Familie
Neînfricare
Fidelitate
Previziune
Libertate
Prietenie

Distracţie
Generozitate
Bunătate
Graţie
Recunoștință
Măreţie
Creştere
Fericire
Armonie
Sănătate
Onestitate
Onoare
Speranţă
Umilinţă
Imaginație
Îmbunătăţire
Independenţă
Individualitate
Inovaţie
Profunzime
Integritate
Intensitate
Intuiție
Justiţie
Bunătate
Cunoştinţe
Conducere
Învăţare
Logică
Dragoste
Loialitate
Măiestrie
Maturitate
Sens
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Moderație
Motivație
Deschidere
Optimism
Ordine
Organizare
Originalitate
Pasiune
Răbdare
Pace
Performanţă
Persistenţă
Potenţial
Putere
Productivitate
Profesionalism
Prosperitate
Calitate
Realism
Recunoaştere
Recreere
Respect
Reţinere
Orientare spre
rezultate
Reverenţă
Rigoare
Risc
Satisfacţie
Securitate
Încredere în sine
Altruism
Sensibilitate
Semnificaţie
Liniște

Simplitate
Sinceritate
Abilitate
Spiritualitate
Spontaneitate
Stabilitate
Administrare
Structură
Succes
Durabilitate
Talent
Lucru in echipă
Cumpătare
Recunoștință
Amănunțire
Actualitate
Toleranţă
Rezistență
Transparenţă
Adevăr
Înţelegere
Unicitate
Unitate
Victorie
Vigoare
Viziune
Vitalitate
Bogăție
Înţelepciune
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GÂNDIREA UNUI COACH
În calitate de coach, trebuie să-ți lași coachee-ul să facă propriile greșeli și să experimenteze remedierea
lor. Procesul de coaching este personal pentru coachee-i și tu ești acolo pentru a-i ajuta și a-i sprijini în
gestionarea acestor experiențe și emoții diferite care vin cu ele. Ai încredere în tânăr, ai încredere în
proces, pune întrebări şi fii prezent. În calitate de coach, mindset-ul tău trebuie să fie reprezentat de un
proces de învățare pe tot parcursul vieții, observând lucrurile și oamenii din jurul tău. La început,
coaching-ul poate fi reprezentat de o mulțime de încercări și erori, dar cu instrumentele din acest manual,
sperăm că poți deveni, mai repede, un coach mai încrezător. Coaching-ul este ceva ușor de învățat, dar
care necesită timp pentru a putea fi stăpânit cu adevărat, și pentru a-ți dezvolta stilul unic de coaching.
Începe prin a citi câteva cărți din lista de cărți recomandate la sfârșitul acestui manual.
În calitate de coach, chiar trebuie să fii tu însuţi. Fii deschis la minte în legătură cu autocunoașterea și
acceptă ceea ce înveți. De asemenea, trebuie să exersezi coaching-ul - cu cât mai mult, cu atât mai bine.
Pentru a găsi aspecte ale propriei practici de coaching pe care le poți îmbunătăți, cere feedback și
asigură-te că îl primești într-un mod bun pentru tine. Amintește-ți, de asemenea, să îți evaluezi în
continuu performanța de unul singur. Fii gata pentru dialog despre toate subiectele și etapele procesului.
Toate acestea îți construiesc mindset-ul de coach și, prin urmare, nu vei fi niciodată o variantă finală de
coach - în totdeauna vei continua să fii mai bun.
Există mai multe modalități de a deveni un coach profesionist. Dacă acesta este obiectivul tău, începi cu
oportunități în propria țară sau cu ajutorul ICF (International Coach Federation).
EXERCIȚIU!

Alege unul sau două dintre
obiectivele tale principale și
gândește-te la ce pași te vor duce
către acestea.
Selectează 4 pași și fă câte o poză
pentru fiecare.
Fă un colaj de fotografii și pune-le ca
fundal pe telefon sau pe laptop. În
acest fel, îți vei aminti în fiecare zi
despre acești pași, în speranța că
asta te va împinge să îi și faci.

EXERCIȚIU!

Alege unul sau două dintre obiectivele tale
principale și gândește-te cum le vei putea
face să se întâmple.
Scrie în câteva fraze cum crezi că te vei simți
când ai atins aceste obiective și cum va arăta
viața ta atunci.
Salvează acest text într-un loc în care îl poți
citi de câteva ori pe zi. Astfel, vei simți emoția
îndeplinirii acestui obiectiv în fiecare zi și
acest lucru te poate conduce să devii mai
activ în a face și a lua decizii în această
direcție.
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Există anumite reguli și valori pe care un coach se poate baza în procesul său de coaching. Am elaborat
aceste instrucțiuni într-un checklist. Gândește-te la ce înseamnă acestea pentru tine și cum le-ai pune
în practică.

LEGILE COACHING-ULUI

Iubește ceea ce faci

Crede în visuri

Lasă coachee-ul să facă lucrurile singur

Creează o atmosferă sigură

Investește-ți timpul

Fii prezent și arată-te interesat

Străduiește-te

Ai încredere în tine

Arată-i că ai încredere în el

Nu îi face tu sarcinile

Oferă-i sprijin

Spune-ți poveștile

Ține cont de timpul investit al coachee-ului în proiect

Spune-i că ești acolo să-l ajuți

Fii înțelept când abordezi situația

Oferă-i recompense
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ABILITĂȚILE SECOLULUI XXI :
Gândire critică

Creativitate

Colaborare

Comunicare

În secolul XXI există 12 abilități pe care studenții
trebuie să le aibă pentru a avea succes în cariera lor
pe timpul "Erei Informaționale". Astăzi, se pune
mare accent pe aceste abilități în lumea coachingului. Învățarea acestor competențe deschide calea
unui proces continuu de învățare și de dezvoltare
personală. Youth coaching-ul și activitățile bazate
pe realizarea unui proiect sunt medii de învățare
care sprijină dezvoltarea și capacitățile tinerilor.

Abilitatea de a selecta informații

Abilitatea de a identifica știrile false

Abilitatea de a folosi tehnologia

Flexibilitate

Leadership

Inițiativă

Productivitate

Abilități de lucru cu oamenii

Tinerii vor avea nevoie de anumite competențe
pentru a avea succes în viața profesională și în
societate. Competențele secolului XXI vor fi
necesare tuturor în viitor.
Abilitățile de gândire, de lucru, de management și
capacitatea de a trăi ca persoană conectată în
societate sunt lucrurile de care oamenii au nevoie
pentru a fi cetățeni productivi și creativi. În procesul
de coaching al tinerilor este indicat să stabilești
obiective comune cu aceste linii de dezvoltare.

"Aceste aptitudini sunt destinate elevilor ca să-i ajute să țină pasul cu evoluția rapidă a piețelor
moderne. Aportul adus de fiecare dintre aceste abilități este singular, însă calitatea comună pe care
acestea o împărtășesc este importanța lor în epoca internetului." (Reports.weforum.org. 2020)
5%+ dintre meseriile de astăzi vor dispărea în 20 de ani.
50% dintre elevi vor profesa meserii care astăzi nu există.

(Reports.weforum.org. 2020)

"Comisia Europeană lucrează cu statele membre ale UE pentru a sprijini și a consolida dezvoltarea competențelecheie și a capacităților de bază de la o vârstă fragedă pe tot parcursul vieții. Fiecare individ are dreptul atât la o
educație incluzivă de calitate, cât și la un proces continuu de învățare care dezvoltă competențele-cheie și
abilitățile de bază. Acestea sunt necesare tuturor pentru împlinirea și dezvoltarea personală, capacitatea de a
accesa diverse arii profesionale, incluziunea socială și cetățenia activă. (European Commission 2020)
Competențele-cheie sunt:

Competența de a învăța să înveți
Multilingvism
Competenţe matematice și de bază în științe și tehnologie
Competențe digitale
Competențe sociale
Cetățenie activă
Antreprenoriat
Exprimarea culturală
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5.1 ADRESAREA ÎNTREBĂRILOR
În coaching, scopul principal este să ajuți coachee-ul să fie el însuși - să ajuți persoana să găsească o
cale prin care să-și croiască un drum. Coaching-ul este înainte de toate, un proces mental, iar întrebările
sunt esențiale. Aceste întrebări îl ajută pe coachee să reflecte asupra propriei realități. Proiecția mentală
a realității devine din ce în ce mai clară odată ce coachee-ul răspunde întrebărilor coach-ului. În același
timp, coachee-ul poate veni cu o soluție drept răspuns. Coach-ul trebuie să aibă pregătit un plan, dar
poate ajusta întrebările pe care le pune coachee-ului pe parcursul procesului. O întrebare poate
declanșa idei diferite în mintea coachee-ului. Răspunsurile nu sunt întotdeauna "corecte". Întrebările cu
adevărat bune sunt cele improvizate, nu cele planificate prealabil.

Există două tipuri de întrebări: cele deschise și cele închise. Întrebările închise prezintă răspunsuri
predefinite, iar la întrebările deschise coachee-ul își formulează singur răspunsul. În coaching, întrebările
deschise sunt cele predominante, deoarece duc adesea la discuții mai aprofundate despre un subiect, în
timp ce întrebările închise sunt folosite doar dacă coach-ul dorește răspunsuri de "da" sau de "nu". Dacă
coach-ul oferă răspunsuri sau soluții deja pregătite, coachee-ul își pierde influența asupra situației.
Propriile sale răspunsuri sunt cele care îl fac să realizeze si să învețe lucruri singur.

Pentru a fi un coach bun, trebuie să adresezi întrebări bune. În orice situație, coach-ul trebuie să-l
asculte și să se concentreze asupra cuvintelor si expresiilor coachee-ului. Asta e ceea ce un coach
trebuie să exerseze. Uneori coach-ul trebuie să se oprească din vorbit pentru a-i oferi coachee-ului timp
să-și găsească propriile cuvinte. Întrebările bune sunt puse la timpul potrivit, sunt simplu formulate și
au un obiectiv, în așa fel încât coachee-ul să răspundă din instinct la ele. Un coach nu trebuie niciodată
să îl facă pe coachee să creadă că a oferit un răspuns "greșit" sau să încerce să-l controleze. Întrebările
bune pot influența gândurile coachee-ului fără a fi manipulat. Când adresezi o întrebare tonul vocii
influențează modul în care interlocutorul o interpretează. Întrebările variate potrivite situațiilor diferite
sunt cele mai importante instrumente ale unui coach. Coach-ul răspunde de conținutul procesului de
coaching, și, de asemenea, de efortul depus pentru atingerea obiectivelor coachee-ului. Coach-ul
adresează întrebări eficiente, evidențiază potențialul coachee-ului și îl încurajează să încerce lucruri noi.

(Julie Starr 2016. Asking effective questions. The coaching manual.)

Construirea

Diferite

unui raport

niveluri de

și a unei

ascultare

relații

NOTE!

Oferirea unui
feedback
constructiv

Folosirea
intuiției

Întrebări
eficiente

Convingeri
cu care
lucrăm
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Întrebările trebuie adresate
una câte una, cu legătură între
ele și cu ceea ce răspunde
coachee-ul. Ia-ți timp să
asculți și să-i simți starea
pentru a pune întrebări cu care
poate rezona.
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PACHET DE ÎNTREBĂRI
Întrebări de bază
"De ce facem asta?" "Care este obiectivul?"

Întrebări ipotetice
"Ce s-ar întâmpla?"

Întrebări pentru rezolvarea problemelor
"Ce ar trebui făcut pentru ca acest lucru să funcționeze?"

Întrebări îndrumătoare
"Așa suntem obișnuiți să gândim, corect?"

Întrebări de organizare
"Cum vom face asta?"

Întrebări experimentale
"Dacă acesta e cazul, ce se întâmplă?"

Întrebări de clarificare
"Pe ce se bazează ceea ce spui?"

Limiting questions
"Ce este cel mai important dintre toate?"

Întrebări strategice
"Unde poate duce acest lucru?"

Întrebări metaforice
"Dacă acest lucru ar fi descris ca o culoare, care ar fi aceea?"

Întrebări care oferă soluții
"Dacă ar fi 3 variante diferite a acestei situații, care ar fi acelea?"

Întrebări absurde
"Dacă Batman te-ar ajuta??"

(Hassinen 2008), (Romppanen 2019)

EXERCIȚI

EXERCIȚI

U

Construiește o serie de
întrebări pentru sesiuni la care
să poți apela rapid. Schimbă
aceste întrebări constant
până când simți că ți-ai
construit propriul set de
întrebări.

U

Pune o întrebare cuiva pe 3
tonuri diferite. Observi
efectele răspunsurilor
primite?
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5.2 BLOCAJE
Pe parcursul procesului de coaching, un coach poate întâmpina situații când coachee-ul are blocaje
mentale sau fizice. Coachee-ul poate avea o teamă de respingere din partea unui posibil sponsor sau
are îndoieli de sine. Aceste blocaje pot fi depășite folosind tehnici potrivite situației. În aceste
circumstanțe, o sarcină care părea ușoară anterior ar putea părea greu de rezolvat. În astfel de situații,
coachee-ul are nevoie de ajutorul și de îndrumarea coach-ului. Coach-ul poate pune întrebări pentru a
încerca să rezolve problema și îl poate ghida pe coachee prin adresarea unor întrebări mai aprofundate
sau prin folosirea tehnicilor de învingere a blocajelor.
Cel mai important lucru este să nu ofere coach-ul răspunsuri directe pentru a nu împiedica procesul de
învățare al coachee-ului. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, ar putea cauza mai târziu
probleme în procesul de coaching. Prin urmare, coach-ul trebuie să abordeze problema rapid.
Instrumentele pot fi, de asemenea, folosite pentru a rezolva blocajele proprii ale coach-ului. Coach-ul își
poate folosi legăturile pentru a apela la cineva care ar putea oferi ajutor. De asemenea, coachee-ul
poate cere ajutor și unei persoane care nu are cunoștințe asupra subiectului abordat. Uneori este de
ajutor o altă perspectivă din care sunt privite lucrurile. Pentru asta, o altă tehnică folosită este SWOT
care face referire la puncte forte și puncte slabe, oportunități și amenințări. Vezi capitolul 10 pentru mai
multe tehnici.
NEGATIV

NRETXE

NRETNI

POZITIV

"Secretul progresului este să începi." — Mark Twain
"Obiectivele îți oferă concentrare, dar visurile îți dau putere" — John Maxwell
"Vremuri grele nu durează, dar oamenii puternici – da" — Robert H. Schuller
"Crede că poţi şi vei fi deja la jumătatea drumului." — Theodore Roosevelt
"Nu contează cât de greu progresezi, atâta timp cât nu te oprești" — Confucius
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INSTRUMENT

ÎNTREBĂRI UTILE ÎN MOMENTE DE BLOCAJ

Cât de important/ă este _______ pentru tine?
Dacă ți-ai scădea așteptările, cum te-ai îndrepta către obiectiv?
Cum ai putea face asta mai ușor?
Cum funcționează asta pentru tine?
Ce se întâmplă dacă ai continua să faci aceleași lucruri ca până acum?
Ce eviți, de fapt?
Dacă ai ști ce te trage în jos, ce ar fi?
Ce nu vezi sau nu îți dai seama?
Imaginează-ți pentru un moment că problema ta e rezolvată. Cum ai ajuns acolo?
Ce ești pregătit să schimbi?
Care este problema, pe scurt?
Ce te bucură și te inspiră? Fă o listă!
Ce ar putea face diferența?
Dacă problema ta ar fi fost rezolvată peste noapte, cine te-ar fi ajutat?
Ce informații ai putea căuta pentru a găsi primul pas?
NOTE!

Citește lista în avans! Alege
câteva întrebări și schimbă-le
potrivit situației. De asemenea,
îți poți construi propriile
întrebări!
Este inutil să stai și să aștepți o idee. Câteodată nu este cum ai visat. Există multe metode pentru
dezvoltarea creativității și a motivației precum și noi modalități de a acționa. Când începi să faci un
lucru, treptat dezvolți un "flow" care generează entuziasm și poți veni cu o idee nouă. Începe să
explorezi! Procesul se va îmbunătăți pe parcurs ce progresezi si îți vei găsi drumul potrivit.
Citește, caută informații și învață. Dacă ai un blocaj gândește-te că cineva a reușit să depășească
greutățile unei situații similare. Stabilește-ți obiectivele și un termen limită și muncește din greu. Există
cineva care te-ar putea ajuta? Este o persoană care știe cum să acționeze în situația ta? Nu ezita să ceri
ajutorul.

Dacă nu știi cum să treci mai departe, ia o pauză. Fă ceva diferit pentru un timp - schimbă-ți mediul și
odihnește-te. Cere feedback și învăță din el. Găsește sursa problemei și concentrează-te pe ea.
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5.3 MOTIVAȚIA
Motivația este un fenomen dinamic complicat, structurat pe mai multe nivele și probabil este cea mai
bună resursă a unei persoane. Există două tipuri de motivație: cea intrinsecă și cea extrinsecă. Motivația
intrinsecă stimulează o persoană să facă ceva ce consideră plăcut și în conformitate cu valorile
personale, și de obicei este mult mai durabilă decât cea extrinsecă. Motivația extrinsecă reprezintă
atingerea unui obiectiv stabilit prin beneficii externe sau constrângere. Aceasta poate fi folosită drept
unealtă pentru îndeplinirea obiectivelor dacă valoarea acțiunii este acceptată și devine o parte din
motivația interioară a unei persoane.

Baza motivației constă în valorile personale, nevoile și obiectivele de viață. Sentimentul de control și
consecințele anticipate sunt, de asemenea, factori ce sprijină acest fundament. Motivația poate fi
construită pe baza unor stadii ierarhice de la factorii motivaționali personali, la factorii proveniți din
contexte, acțiuni și situații. Primul și cel mai înalt stadiu este cel personal, unde motivația este văzută ca
parte integrantă din personalitatea unei persoane; oamenii au diferite principii și obiective de viață, și
sunt motivați spre lucruri care se află în conformitate cu valorile și scopurile lor. Al doilea stadiu,
motivația contextuală, se bazează pe deciziile luate prin intermediul factorilor contextuali. Stadiul
contextual implică și viața cotidiană, spre exemplu familie, sănătate, pasiuni și relații sociale. A treia
etapă este motivația de moment, care se bazează pe o acțiune sau o circumstanță specifică. Motivația
personală și cea contextuală definesc în cea mai mare parte motivația de moment.
(Guay, Nageau & Vallerand 2003, 29,992-1004),
(Autti-Rämö, Rajavaara, Salminen, Ylinen, Aalto, Aalto & Seppälä 2016, 74-82).

O motivație puternică este construită cu ajutorul a 5 factori diferiți:
Persoana simte și acceptă obiectivul stabilit
Persoana înțelege beneficiile aduse (pentru ea însăși și pentru ceilalți ) prin îndeplinirea obiectivului
Persoana crede că obiectivul poate fi atins
Persoana observă progresul făcut și consideră că poate reuși
Persoana a luat în vedere posibilele obstacole și știe cum să le depășească

(Furman, Pinjola & Rubanovitsch 2014,159.)

"Întrebările

bune

informează,

transformă."
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excelente

— Ken Coleman
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Ca și coach, trebuie să îți menții motivația, precum și să înveți ce îți motivează coachee-ul. Fiecare
persoană are lucruri diferite care o motivează, și asta va fi o informație importantă în timpul procesului
de coaching, de luat în calcul în cazul în care coachee-ul ar începe să-și piardă motivația. Când un
coachee învață care sunt elementele care îl motivează, îl poți ajuta să își rezolve blocajele și să fie
motivat. Câțiva "motivatori" comuni sunt: sentimentul de apartenență, autonomia, creativitatea,
expertiza, influența, recompensele materiale, sensul, recunoașterea și securitatea.

Apartenența

Apartenența la o comunitate, relații bune și strânse.

Autonomia

Sentimentul de control prin luarea deciziilor cheie, independența.

Creativitatea

Încercarea de a inova, planifica și a fi identificat ca unic.

Expertiza

Căutarea unui nivel înalt de realizare într-un domeniu specializat.

Influența

A fi un lider de echipă, ghidându-i pe ceilalți și gestionând resursele.

Recompensele

Posesiile, banii și un nivel de trai ridicat.

materiale

A face lucruri de care beneficiază ei însuși și despre care se crede că sunt

Sensul

utile pentru ei.
A fi recunoscut și respectat de ceilalți.

Recunoașterea

Căutarea unui viitor solid și predictibil.

Securitatea

(Soames. 2019, 96-98.)

Ca să te menții motivat, îți poți pune următoarele întrebări :
Care sunt scopurile mele? Cum beneficiez din atingerea acestor scopuri? Care sunt beneficiile
celorlalți?
În ce parte a procesului de atingere a scopului sunt în acest moment? Cum am ajuns în acest punct?
M-a ajutat sau m-a susținut cineva?
Cum voi ști când am ajuns la următorul pas? Care sunt lucrurile pe care știu că le pot realiza, care mă
vor conduce la atingerea scopului?
După ce mi-am atins scopul, cui vreau să îi mulțumesc și în ce fel?
(Salmela-Aro, Nurmi & Feldt).

EXERCIȚI
U

Creează un playlist
motivațional să te ajute să
rămâi motivată !
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Motivația nu apare de una singură. Ea este un set de abilități ce pot fi învățate și pentru care trebuie să
muncești. Este important să fii înconjurat de oameni cu aceleași valori ca ale tale, împrejurul cărora să
poți fi tu însuți.Multe studii au arătat că o persoană este motivată când el sau ea simte că munca pe
care o face este importantă, când se simte parte din echipă și când poate simți că participarea sa
contează.
Poți susține o persoană în a rămâne motivată, ascultând-o, arătându-i interes și mulțumindu-i.
Elementul-cheie care te poate motiva este, din nou, stima de sine. Asigură-te că faci lucrurile care
trebuie făcute, cu echipa potrivită și apoi va veni motivația. Îți poți da seama că faci ceea ce trebuie,
gândindu-te la ceea ce îți aduce cea mai bună valoare pentru timpul, scopurile si contribuția ta.

" Viața este 10% din ceea ce ni se întâmplă și 90% din modul în
care reacționăm la ceea ce ni se întâmplă.

— Charles R. Swindoll

CITATE MOTIVAȚIONALE

“Cea mai bună cale de a începe un lucru este să renunțăm la vorbe și să trecem la fapte.” – Walt

Disney
"Dacă nu îți găsești voința, creează-ți-o!" - Necunoscut
"Nu vei fi mereu motivat. Trebuie să înveți să fii disciplinat." - Jim Rohn
"În momentul în care ai dubii dacă poți zbura, îți pierzi șansa de a fi în stare să o faci." – J.M. Barrie
“Înveți

mai

multe

din

greșeli

decât

din

succes.

Nu

le

lăsa

să

te

oprească.

Greșelile

construiesc

caracterul.”– Eleanor Roosevelt
“Dacă lucrezi la ceva de care chiar îți pasă, nu trebuie să fii împins. Viziunea ta te va trage.” – Steve

Jobs
"Cu o altă nouă zi, vine o nouă putere și noi gânduri. Tot ce ți-ai dorit vreodată este de cealaltă parte
a fricii" — George Addair
“Ceea ce lipsește talentului poate fi format din dorință, agitație și dând 110% tot timpul.”

– Don Zimmer
“Cititul este destinat minții, ca exercițiul fizic corpului.” – Joseph Addison
"Durerea pe care o simți azi va fi puterea pe care o vei simți mâine." – Necunoscut
“Dacă crezi că poți, ai dreptate; dacă crezi că nu poți, ai dreptate.” – Jim Boomer
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5.4 ASCULTAREA ACTIVĂ
Ca și coach, unele din cele mai importante abilități de stăpânit sunt ascultarea activă și puterea de a fi
prezent pe deplin în spațiul de coaching. Pentru a înțelege feedback-ul, atât coach-ul, cât și coachee-ul
trebuie să știe cum să asculte și cum să comunice. Ascultatul activ este cea mai importantă
abilitate/unealtă pe care un coach o poate folosi. Este o mare diferență între a asculta (sau mai degrabă
a auzi ce ți se spune) și a asculta activ. Un ascultător bun nu doar înțelege ce este spus, ci și ajută
persoana care vorbește să își clarifice sentimentele și problemele. Ascultarea poate fi împărțită în trei
tipuri diferite: cosmetică, selectivă și activă.
Ascultarea cosmetică înseamnă că doar pretinzi că asculți în timp ce în mintea ta este altceva care
te îndepărtează de ceea ce se întâmplă în sesiunea de coaching.
Ascultarea selectivă înseamnă că doar asculți ceea ce vrei să auzi, încercând să-ți dai seama dacă ce
auzi merită ascultat. Nu ești atent la ceea ce spune persoana cealaltă, ci doar îți aștepți rândul.
Ascultarea activă este abilitatea pe care un coach trebuie să se concentreze. Când asculți în mod
activ ești implicat întru totul și interesat de ceea ce spune cealaltă persoană. Ascultarea activă
conduce la înțelegere reciprocă. Un ascultător activ poate vedea lucrurile și din perspectiva
celeilalte persoane.
INSTRUMENT

1. Mă vezi?
2. Îți pasă că sunt aici?
3. Sunt suficient pentru tine, sau ai nevoie să fiu mai bun în vreun fel?
4. Poți să-mi dau seama că sunt specială pentru tine din felul în care te uiți la mine?
Întrebări propuse de Maya Angelou

În mod inconștient, oamenii doresc ca cei care îi ascultă să o facă în așa fel încât să pară că răspund DA
la toate aceste întrebări. Ca și coach, să încerci să îți asculți coachee-ul și să răspunzi implicit 'da' la
aceste patru întrebări, prin felul în care te raportezi la coachee în timpul ascultării, poate face minuni.
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Coach-ii ar trebui să evite să se găsească într-unnul dintre următoarele tipuri de ascultător:

Ascultătorul centrat pe sine

Un ascultător centrat pe sine este atent doar la lucrurile pe care
vrea să le audă, vorbind numai despre experiențele sale în
conexiune cu subiectul de discuție. Atenția și echilibrul discuției
se schimbă dinspre coachee spre coach. Poveștile coach-ului
pot fi un instrument important, dar nu în acest mod!

Ascultătorul care întrerupe

Un ascultător care întrerupe menține subiectului conversației,
dar schimbă cursul conversației așa cum iși dorește,
întrerupând vorbitorul. Întrerupând vorbitorul, acesta își
pierde atenția și conversația merge în direcția pe care o vrea
ascultătorul.

Ascultătorul care oferă sfaturi

Un ascultător care oferă sfaturi nu este foarte interesat de
experiențele persoanei cu care comunică; este prea dornic să
ofere sfaturi și îndrumare în ceea ce privește folosirea
instrumentelor pe care le vede, personal, potrivite. Persoana care
vorbea s-ar putea simți inconfortabil, deoarece nu a putut să își
împărtășească gândurile, căci ascultătorul l-a copleșit în
conversație.

Ascultătorul atotputernic

Un ascultător atotputernic face mai multe sarcini deodată și
crede că este important și priceput. Acest tip de ascultător nu
are timp să își privească partenerul de conversație în ochi și nu
are timp să fie atent la comunicarea non-verbală. Persoana care
vorbește se va simți inconfortabil, iar, de obicei, conversația se
va termina încetul cu încetul.

(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014,121-125.)

Dacă un coach observă în timpul unei părți dintr-o ședință de coaching, că el însuși se poartă ca unul
dintre aceste tipuri de ascultător, ar trebui să își ceară scuze, să ia o pauză și să înceapă să-și trateze
partenerul de conversație ca un egal al său. Ar trebui să se concentreze pe a fi cu adevărat interesat si
implicat în moment și ar trebui să ceară feedback despre abilitățile de ascultător.
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COMUNICAREA

Cuvinte

Ton

7%

38%

Non-verbal

55%

(Soames 2019, 81-82.)

Pentru a deveni un bun comunicator, un coach în dezvoltare trebuie să exerseze cu alți oameni, să
asculte în mod activ și să învețe să observe limbajul non-verbal și tonurile vocii. Limbajul non-verbal este,
de obicei, inconștient, precum și limbajul corpului și expresiile. Comunicarea este alcătuită din 7% cuvinte
rostite, 38% ton și voce și 55% limbaj non-verbal. Rolul unui coach este de a reflecta toate acestea, astfel
încât coachee-ul să poată să înțeleagă cu adevărat cum se simte. (Soames 2019, 81-82.)

" Un obiectiv fără un plan este doar o
dorință.

― Antoine de Saint-Exupéry

5.5 FEEDBACK
Ca și coach, trebuie să știi că nu există feedback bun sau prost, doar feedback care a fost dat într-un
mod potrivit sau nu. Feedback-ul este mereu oferit pe baza observării și a influenței pe care
comportamentul sau acțiunile celuilalt le-au avut asupra ta. Cel sau cea care oferă feedback ar trebui să
aibă două obiective: (1) să-l sau să o ajute pe cel/cea care primește feedback-ul să se dezvolte și (2) săși exprime propriile gânduri și emoții; dintre aceste 2 obiective, primul este mai important. Înainte de a
da feedback, este foarte important să te asiguri că persoana din fața ta vrea feedback și este pregătită
să-l primească. Oferi feedback doar dacă răspunsul este da, sau când feedback-ul este cerut. Acest
lucru este important pentru rezultatul feedback-ului. Feedback-ul nedorit sau necerut este nepotrivit!
Este bine de convenit regulile comune în ceea ce privește când sau cum se dă feedback-ul la începutul
procesului de coaching. Amintește-ți să schimbi și să variezi instrumentele prin care oferi feedback,
bazându-te pe vârsta coachee-ului, stadiul de dezvoltare și abilitățile emoționale. Tinerii si adulții pot
face față feedback-ului în mod diferit, fiind posibil ca adulții să poată face față feedback-ului mai bine.
Este important să înveți atât să dai feedback, cât și să-l primești de la ceilalți, pentru că în acest mod te
poți dezvolta și poți învăța din succesele și greșelile tale. Ca și coach,trebuie să știi cum să dai feedback
în funcție de cât pregătit îți vezi și simți coachee-ul, dacă acesta poate să facă față și cât de departe a
ajuns în procesul de coaching.

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

33

Feedback-ul îți arată unde te situezi în proces și te menține pe direcția corectă ca să îți atingi
obiectivele și să iei deciziile potrivite. Îți va da informații cu privire la modul în care comportamentul tău
îi afectează pe ceilalți și îți arată punctele forte și lucrurile pe care le poți dezvolta. Primirea feedbackului crește încrederea în sine și este un mod practic de a-ți exprima sentimentele. Când devii mai
conștient de sine și mai deschisă, abilitățile de comunicare se vor dezvolta. Feedback-ul este cel mai
ușor și rapid mod de a arăta scopul muncii, de a crește succesul, de a menține oamenii responsabili și de
a crește comunicarea.
Cele mai comune obstacole pe care le vei întâlni când oferi feedback sunt propriile credințe, obiceiurile
și practicile nu prea bune ale echipei sau locului tău de muncă. Feedback-ul neorganizat, obiectivele
neclare, frica de consecințe, lipsa timpului, prejudecățile, neglijarea și presupunerile sunt lucrurile care
aproape garantează că feedback-ul nu va fi dat sau tratat cu seriozitate. Impactul feedback-ului
depinde de cum îl utilizezi. Este ușor să dai feedback bun când instrucțiunile sunt clare și când
feedback-ul este dat pentru motive potrivite. Oferă feedback sincer. Un coach trebuie să fie în stare să
se adapteze la modul în care dă feedback și la ce instrumente folosește pentru coachee-i diferiți. Există
un instrument numi Modelul DISC (găsit la sfârșitul materialului) care poate fi folosit să îți arate cum
diferite tipuri de coachee-ii fac față feedback-ului. Un coach trebuie să-și reamintească să dea mai
degrabă un feedback care lasă o impresie bună decât un feedback axat pe a corecta.
Un model ușor pentru a da un feedback cu impact :
Când ai spus/făcut/scris _____________,am simțit/experimentat ___________________.
Folosește aceste verbe sau schimbă-le ca să se potrivească situației.
După ce ai dat feedback, nu vorbi și lasă-l pe cel care primește feedback-ul să decidă ce să facă cu el.
Dacă vrea, îți poate cere să detaliezi observațiile făcute.

(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 59-60, 81.)

PROVOCARE

PROVOCARE

PROVOCARE

Oferă feedback
celorlalți cel puțin de 3
ori pe zi timp de o
săptămână.

Oferă feedback celorlalți
cel puțin de 3 ori pe zi
timp de o lună.

Oferă feedback celorlalți cel
puțin de 3 ori pe zi timp de
3 luni și continuă toată
viața.

Amintește-ți să-ți ceri
feedback și ție însuți!
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EXERCIȚI
U

Parcurge următoarea listă de afirmații. Ești sau nu de acord cu ele?
1. Știu ce înseamnă feedback-ul și vreau să ofer feedback chiar și atunci când ceilalți nu vor.
2. Îmi cunosc propriile obiective și acelea alea comunității mele de lucru, cât și regulile locului meu de
muncă.
3. Îndrăznesc să dau feedback constructiv oricui.
4. Ofer feedback celorlalți zilnic și, de asemenea, primesc și eu la rândul meu feedback.
5. Îmi este ușor să le spun oamenilor despre greșelile mele și să îi anunț pe ceilalți despre greșelile lor.
6. Îmi este ușor să le spun oamenilor dacă cred că comportamentul lor este drăguț sau neplăcut.
7. Dau feedback tuturor, neținând cont de statutul lor, personalitatea, stagiul de dezvoltare, succesul sau
alte lucruri asemănătoare.
8. Îmi place să observ cum oamenii îsi fac meseria și le spun ceea ce gândesc.
9. Îmi place să îi ajut pe alții pentru că știu că fiecare vrea să fie mai bun și să se dezvolte în munca sa.
10. Când vreau ca alții să știe ce gândesc le spun în mod direct.

Dacă ai fost de acord cu șapte sau mai multe afirmații, înseamnă că folosești feedback-ul să dezvolți și să îi
susții pe ceilalți în dezvoltare, sau cel puțin ai intenții bune în sensul acesta. Amintește-ți să dai mai mult
feedback încurajator decât corectiv.
Dacă nu ai fost de acord cu șapte sau mai multe afirmații, importanța feedback-ului nu este un concept
foarte clar ție sau locului tău de muncă. Gândește-te la ce ai putea face să îți schimbi gândurile și
atitudinea, și cum să schimbi practicile ca să creezi un mediu orientat mai mult spre dezvoltare și creștere.

NOTE!

Feedback-ul cu impact este oferit:
1. Într-un mod stabilit de dinainte, calm și continuu.
2. Pentru a atinge obiectivele și a urma regulile locului de muncă.
3. Mai mult în ceea ce privește succesul și mai puțin axat pe eșec.
4. În legătură cu problemele relevante ca să susțină dezvoltarea primitorului.
5. Incluzând două părți: observarea și influența, lăsând luarea deciziilor pentru primitor.

(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 59-60, 81), (Soames 2019, 99)
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6
STRUCTURA

DE COACHING

UNEI SESIUNI

70
15
15
Ascultat
activ

Gândit

Întrebări

Obiective

Sesiunea
anterioară

Dialog

Instrumente

Hello

START

Acțiune

Motivație

Întrebări

Timp

Spațiu

Rezumat

Explorare

Obiective

Încredere

COACHING

Următorii
pași

ÎNCHEIER
E

Procesele de coaching pot fi concepute să se desfășoare în diferite intervale de timp. Procesele constau
în mai multe sesiuni individuale de coaching. Fiecare sesiune de coaching poate fi împărțită în trei
secțiuni diferite - start, coaching și încheiere. Toate secțiunile sunt părți esențiale ale coaching-ului.
Coach-ul va planifica secțiunile și programele pentru a îndeplini obiectivele stabilite împreună. De
obicei, o sesiune de coaching durează între 45 de minute și 1 oră și jumătate. Chiar dacă procesul este al
coachee-ului, coach-ul va avea un fel de "plan ascuns" pentru sesiuni. Planul nu este vizibil pentru
coachee, dar odată cu el, coach-ul îl poate împinge pe coachee în direcția cea bună. (Coachcampus.com
2020)
NOTE!
EXERCIȚI
U

Gândește-te la ce fel de spațiu de
coaching ai putea avea nevoie
pentru energiza coachee-ului, dar
pentru a-i calma starea de spirit
sau pentru a-i crește
creativitatea.

Nu fiecare instrument și metodă
vor funcționa cu toată lumea,
deoarece suntem cu toții diferiți.
Învață să te adaptezi și să păstrezi
o unealtă de rezervă în mânecă!
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START 15%
Bună! Bun venit!
Legătură cu sesiunea precedentă
Propriile obiective ale coachee-ului

Prima parte a sesiunii de coaching construiește încrederea, obiectivele și baza pentru acea sesiune în
mod special. Este important să vă luați puțin timp să intrați în spațiul de coaching și să treceți în revistă
noutățile atât din partea coachee-ului cât și din partea coach-ului. Dacă sesiunea de coaching este la
începutul procesului de coaching, acordă suficient timp să vă cunoașteți. Dacă nu este prima sesiune,
parcurgeți conversațiile și activitățile sesiunii anterioare. După sesiunea anterioară de coaching, este
posibil ca persoana cu care lucrezi să fi avut gânduri care au apărut după ce v-ați despărțit, este posibil
să fi fost de acord cu "temele" primite sau să-și fi ridicat întrebări. Este important pentru coach să-și
amintească să se asigure că aceste probleme sunt abordate în timpul acestei prime secțiuni a unei
ședințe de coaching. La finalul acestei secțiuni, coachee-ul își stabilește propriile obiective pentru
sesiune. Aproximativ 15% din timpul total disponibil din sesiune este rezervat secțiunii de start, pentru a
intra în atmosferă.

COACHING PROPRIU-ZIS 70%
Întrebări, acțiuni, gândit, dialog, ascultare activă și stabilire de
obiective. Invitația de a explora diverse acțiuni sau de schimba
perspectiva pentru a scoate la suprafață posibile soluții.

Timpul real de lucru este de aproximativ 70% din timpul disponibil. Acesta este momentul în care
tânărul se gândește și face lucruri care conduc către obiectivele care au fost stabilite. Coach-ul
construiește dialogul, pune întrebările potrivite, ascultă activ, folosește o varietate de instrumente și
metode pentru a ajuta coachee-ul să exploreze diferite puncte de vedere, abordări și efecte ale
diferitelor soluții. Coach-ul are propriul plan pentru sesiune, care este schimbat dacă este necesar.

ÎNCHEIERE 15%
Rezumat/Concluzii
Pașii următori și acțiuni
Obiective pentru sesiunea următoare

La sfârșitul sesiunii, coach-ul și coachee-ul vor folosi ceva timp pentru a rezuma gândurile și lucrurile
care au apărut în timpul sesiunii. Împreună trec prin (evaluare/feedback/reflecție) ce s-a realizat, ce s-a
învățat, care sunt următoarele obiective și următorii pași pentru coaching. Propriile gânduri ale
coachee-ului sunt importante pentru învățare și avansare și este o idee bună pentru coach să le ia în
considerare atunci când alege ce metodă de coaching se potrivește cel mai bine coachee-ului. Această
parte a sesiunii utilizează aceeași perioadă de timp ca și secțiunea de început, 15 %
.
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Fă un plan pentru o sesiune de coaching

Un proces de coaching este întotdeauna planificat pentru a îndeplini un obiectiv specific care a fost
stabilit din timp. Atunci când planifică o sesiune de coaching, coach-ul trebuie să ia în considerare
profilul coachee-ului, instrumentele, practicile, timpul și locul, dar și modul în care acestea ar putea fi
schimbate dacă este necesar, într-un mod planificat. Toate cele de mai sus influențează atmosfera
ședintelor de coaching, iar prin ele progresul procesului de coaching.
Un plan bun care rămâne flexibil și poate fi modificat pe parcurs, este fundația întregului proces, prin
urmare:
Stabilește obiective pentru procesul de coaching și creează un fir comun pentru întregul
proces.
Fă un acord de coaching cu coachee-ul.

Stabilește un mod de comunicare și păstrați legătura între sesiuni.

Fă un plan și un program pentru întregul proces de coaching în ceea ce privește conținutul
fiecărei sesiuni.

Ia

în

considerare

cunoștințele,

abilitățile,

interesele,

motivația

și

resursele

proprii

ale

coachee-ului, dar și pe ale tale ca și coach.

Ține cont de nivelul coachee-ului/echipelor, dinamica, motivația, vârsta, limitările, stilurile
de învățare, punctele forte și alți factori care pot influența progresul coaching-ului.

Construirea

încrederii

este

fundația

tuturor

lucrurilor.

Coach-ul

alege

instrumentele,

exercițiile, întrebările și materialele necesare pentru a construi încrederea între el și coachee.

Gândește-te la efectul spațiului de lucru asupra fluxului și stării de spirit din timpul sesiunii
de coaching. Este important să se analizeze ce echipamente sunt utilizate, dacă spațiul are
toate cele necesare, dacă aveți acces oricând sau în ce condiții, ce obstacole există, partea
de logistică, apoi construirea atmosferei dorite etc.

Cantitatea potrivită de efort care ari trebui depus între sesiunile de coaching. Metode
precum temele, scrierea unui jurnal de învățare, luarea de notițe sau trimiterea de mesaje
de reamintire pot fi folosite, dacă este necesar.

Reflectează și oferă feedback. Scopul procesului de coaching este de a sprijini înțelegerea și
învățarea coachee-ului și de a-i oferi noi abilități. La sfârșitul sesiunii, progresele ar trebui
evaluate. Este bine să folosiți metode și întrebări diferite și alternative pentru feedback și
discuții de evaluare cu coachee-ul.

Fă-ți un plan de monitorizare. De asemenea, este bine să planifici finalizarea procesului de
coaching și "after-care". Există o modalitate de a stabili un moment de reconexiune în viitor,
de exemplu, la trei luni distanță, sau coachee-ul trebuie redirecționat către alte servicii?
Cum vă asigurați că promisiunile făcute vor fi respectate?

(Getsmarter.com 2020)
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"Toți

avem

nevoie

de

oameni

care

ne

oferă

feedback.

Așa

ne

perfecționăm."

― Bill Gates

PROVOCARE

Ia o nouă metodă și
încearcă-o. Cere feedback
de la coachee.

PROVOCARE

Ia o metodă familiară cu
care te simți confortabil și
fă câteva modificări
pentru a se potrivi mai
bine obiectivului!
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Creează o metodă de lucru
sau un exercițiu pentru a se
potrivi scopului sesiunii sau
obiectivului. Ce fel de
instrument ar fi potrivit
pentru acel moment de
coaching?
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7
EXPERIENȚE ȘI POVEȘTI
Iată câteva povești de la tineri (Aaron, Ragnar, Stephanie și Ioana-Alexandra) care au trecut cu toții
printr-un proces de coaching. Ei vorbesc despre experiențele lor și ce "superputeri" au obținut din
procesul de coaching. După poveștile tinerilor, coach-i profesioniști (Niina, Matias, Satu, Danielle,
Fredrik și Laura), care folosesc cu toții diferite tipuri de coaching în munca lor, își împărtășesc poveștile
și oferă sfaturi și recomandări de carte pentru coach-ii noi care doresc să-și dezvolte abilitățile de
coaching.

7.1 AARON SILJANDER
21 de ani
A intrat în procesul de coaching la 12 ani
Cel mai mare vis este de a deveni o persoană independentă
din

punct

de

vedere

economic,

și

de

a

începe

propria

sa

companie unde poate oferi locuri de muncă altora.
Superputerea mea este curajul !

Când aveam 12 ani, a avut loc un sondaj în școala noastră despre ce ar trebui dezvoltat sau ce lipsea din
orașul nostru. Majoritatea voturilor s-au dus la repararea sau construirea unui skate park. Pe atunci
faceam skate zilnic, așa că și eu am votat pentru skate park la sondaj. Apoi, într-o zi, un coach de tineret
a venit la școala noastră și toți tinerii care au fost interesați de acest proiect pentru skate park s-au
adunat într-o întâlnire. Pe atunci nu știam pe nimeni care participa la această întâlnire, dar acest lucru
s-a schimbat rapid. În aceeași întâlnire ne-am făcut planuri pentru proiect, să construim un nou skate
park, iar după acel proiect tocmai începusem multe proiecte noi și procese de coaching cu sprijinul
coach-ului respectiv.
la vârsta de 12 ani a fost construirea acelui skate park și întreaga echipă
a primit Premiul pentru Democrație de la Ministerul Finlandez al Justiției, iar unii dintre noi au ajuns să
se întâlnească cu președintele Finlandei. La un an după acest proiect, eu și câțiva dintre prietenii mei am
organizat două evenimente de schi alpin, REWI 2K15 și REWI 2K16. În aceste proiecte am fost manager
de proiect. După organizarea celui de-al doilea eveniment, REWI 2K16, echipa noastră a fost invitată să
ia parte la organizarea evenimentului "Kahjo Extreme Slide" aici, în Finlanda.
Primul meu proces de coaching
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Aceste procese de coaching au fost bune! A fost frumos că nu ni s-a dat nici un răspuns direct și prin
acest lucru am învățat să găsesc informații și răspunsuri pe cont propriu. De fapt, această abilitate s-a
dovedit, de asemenea, foarte utilă mai târziu în viață, în armata finlandeză, care a fost numită o abilitate
de "conducere profundă". Din aceste procese de coaching am învățat că în treburile antreprenoriale am
nevoie de o echipă în jurul meu. De asemenea, am învățat despre limitele mele, să împart sarcini cu alții
și să lucrez în echipă.
Acum studiez antreprenoriatul și leadership-ul într-un alt oraș și acolo sunt un antreprenor de echipă la
cooperativa Evision. După absolvire aș dori să continui ca antreprenor în domeniul marketing-ului.
de a deveni o persoană independentă din punct de vedere economic și de
a începe propria mea companie unde pot oferi locuri de muncă pentru alții. Pot realiza acest lucru
găsind oamenii potriviți din jurul meu, studiind și făcând proiecte în care ajung să învăț și să obțin
referințe. Superputerea mea este curajul pentru că îndrăznesc să încerc chiar dacă nu sunt e sigur că
pot face să se întâmple.
Visul meu cel mai mare este

Când am început primul meu proces de coaching, nu am avut mulți prieteni pentru că tocmai mă
mutasem în acel oraș. Făcând aceste proiecte am prieteni noi și curaj. Nu mă pot gândi la nici un lucru
rău de spus despre coaching, pentru mine acest lucru a fost doar un lucru bun. Aș recomanda tinerilor
să ia parte la procesele de coaching, deoarece puteți învăța o mulțime de lucruri pe care le puteți utiliza
mai târziu în viață.

7.2 RAGNAR RAUDSEPP
19 ani
A început procesul de coaching la 15 ani.
Cel

mai

mare

vis

al

lui

este

să

meargă

într-o

excursie în jurul lumii.
Superputerile mele sunt abilitățile mele sociale și de
comunicare.

Am 19 ani, m-am născut în Estonia și locuiesc în Finlanda. În prezent studiez ultimul meu an de calificare
vocațională în afaceri și administrație și eu, de asemenea, sunt antrenorul unei echipe de fotbal de
băieți.
Primul meu proces de coaching a început la vârsta de 15 ani. Am vrut să facem un proiect cu un grup de
prieteni despre hobby-ul nostru comun. Scopul nostru a fost de a oferi altor tineri locali posibilitatea de
a se implica în Airsoft. Procesul de coaching a durat aproximativ doi ani, după care am crezut că suntem
pregătiți să facem sarcini mai dificile unul cu celălalt. Și avem un proiect ''Muursoft'' împreună.
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Am continuat să organizăm Airsoft games pentru câtiva ani după un proces intens de coaching pană
când am mers să studiem altundeva. În timpul proiectului, grupul de adepți și network-ul a crescut în
jurul a 200 de tineri din diferite locații care încă se întâlnesc pentru jocuri. M-am implicat în procesul de
coaching pentru că am vrut să am un loc unde să-mi desfășor hobby-ul. Când propriile mele cunoștințe
și aptitudini nu au mai fost îndeajuns atunci am simțit că avem nevoie de ajutorul unui coach. Nu știam
de unde să începem, așa că am vorbit despre ideea noastră cu un tânăr coach antreprenor. Chiar dacă la
început totul părea solicitant și diferit, cu timpul a devenit mai ușor și am venit la ședințe la timpul
potrivit să-mi fac treaba corect. După primul proces de coaching, am observat că coaching-ul chiar
funcționează. Nu primeam răspunsuri pregătite, dar am învățat să căutăm răspunsuri singuri, și sarcinile
nu erau făcute în numele nostru. Coach-ul era prezent, ne încuraja și nu ne-a dezamăgit. Nu m-aș fi
gândit că după primul proces aș fi implicat în multe alte noi proiecte de atunci. În timpul primului
proces, am învățat să caut informații și să rezolv probleme, și desigur să-mi asum responsabilitatea.
După proces, am început noi proiecte și m-am alăturat unui cooperative sprijinită de la același coach,
am făcut diferite servicii și am câștigat niște bani de buzunar, dar și mai multă experiență. Am învățat
multe despre mine și am crescut ca persoană prin procesul de coaching. În timpul procesului am aflat la
ce mă pricepeam. Am aflat că sunt un comunicator foarte bun și am învățat să vorbesc și să lucrez mai
bine cu alte persoane, în timp. Cel mai mult, abilitățile mele zilnice de management s-au dezvoltat,
precum gestionarea proiectelor și tipul de sarcini care necesită o anumită precizie. Aceste lecții au fost
deja utile și sunt important de știut pentru perspectiva unei viitoare angajări. Coach-ul a fost capabil să
asigure sprijin și ajutor în modul potrivit și am simțit că îmi dădea provocări pe care le puteam rezolva.
Am dezvoltat o atitudine antreprenorială și nu mă mai tem de eșec; le accept ca părți din viață și învăț
din ele. Înainte de coaching, îmi era frică să vorbesc cu alții din cauză că îmi era frică de eșec, nu
îndrăzneam să încerc lucruri noi și mă gândeam mult la ce cred alții despre mine. Prin proces am fost
eliberat , am învățat despre mine și am avut ocazia de a participa în organizarea competițiilor Finnishwide vocational Taitaja2020 (Expert2020).
sunt de a-mi continua studiile în politehnică și de a mă angaja, sau măcar aș
vrea să am locul de muncă dorit. Cel mai mare vis al meu este, prin educație și muncă, să mă pun într-o
poziție în care într-o zi o să pot merge într-o călătorie în jurul lumii pentru a o explora. Mai târziu în viață
vreau să am propria mea casă. Îmi fac visul să devină realitate investind în drumul educațional ales de
mine și muncind din greu. Superputerile mele sunt sociabilitatea și abilitatea de comunicare, azi pot
vorbi și mă pot arunca în orice situație.
Planurile mele de viitor

Recomand procesul de coaching tinerilor care vor să încerce lucruri noi, să se dezvolte și să-și găsească
noi abilități. De asemenea, recomand procesul de coaching tinerilor care deja au o idee despre ceea ce
vor să facă, dar nu știu de unde să înceapă sau cum să procedeze. Procesul necesită angajament, deci
probabil nu e potrivit pentru toată lumea, dar merită să îl experimentezi și să îl încerci.
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7.3 STEPHANIE STJÄRNLÖV
22 de ani
Am intrat în procesul de coaching la 14-16 ani
Cel mai mare vis este să-mi găsesc echilibrul în viață
Superputerile

mele

sunt

comunicarea,

creativitatea,

abilitatea
abilitatea

antreprenorială,
de

a

rezolva

problemele și impulsul meu

Locuiesc în Suedia și lucrez part time în timp ce îmi încep propia afacere. Primul meu proces de
coaching a fost când aveam între 14-16 ani. Azi am 22. Am intrat în primul meu proces de coaching
când eu și prietenele mele am fost întrebate dacă ne-ar plăcea să facem parte dintr-un proces de
coaching pentru a ne îndeplini visul de a merge în Londra și a îndeplini visul altor adolescenți prin
antreprenoriat social. Am crezut că sunt absurzi, am făcut-o! Am făcut totul, de la a ne învinge fricile,
învățând noi abilități și a veni cu o idee despre cum vom face banii, prin desenarea, scrierea, copertarea
și producerea unei cărți pentru copii.
multe! La acel timp nu am realizat cât de mare a fost impactul asupra mea până când m-am
uitat în urma la ce am realizat prin expunerea mea, atât de tânără, la ideea și posibilitatea de a face ceva
de una singură. Am învățat atunci, când sunt confruntată cu ceva, nu sunt sigură cum să procedez, îmi e
frică de eșec. A fost nevoie de ani pentru mine să muncesc la asta, încă o fac, dar probabil nu aș fi avut
curajul de a face ceea ce fac azi. Încercând și muncind la propria mea afacere. Tipul nostru de coaching,
la acel timp, deși era centrat pe aspectul antreprenoriatului social dar acum când mă uit în urmă, a fost
multă autodescoperire, de asemenea, autoîmbunătățire; ambele abilități îmbunătățind viziunile noastre
despre noi. A fost foarte captivant la început și de asemenea, eram foarte pesimiste. Era ceva despre
care noi nu mai auzisem niciodată, nu încercasem și deși nu putea fi făcut în orășelul nostru mic din
pădurile suedeze, dar am făcut-o! Am avut suișurile și coborâșurile noastre când a trebuit să fim ținute
cu picioarele pe pământ și să fim împinse spre a nu renunța de către coach-ii noștri. Cred că a fost și o
binecuvântare și un blestem de a fi un grup precum ne puteam oferi energie una alteia, dar ne și epuiza.
Dar am făcut creat multe amintiri pe care încă le păstrez și abilități pe care le folosesc zilnic în viața
profesională.
Am învățat

Lucrez part-time într-o companie în creștere și de asemenea îmi încep propia afacere prin dezvoltare
web; am profitat de șansa de a avea mulți prieteni experimentați în domeniul muncii antreprenoriale și
economice de a încerca! Planurile mele de viitor sunt de a crea, a conduce și de a deține propia mea
afacere, dându-mi libertatea de a face ceea ce iubesc și de a învăța un lucru nou în fiecare zi! Cel mai
mare vis al meu este să găsesc echilibru în viață. Consider că voi atinge acest vis de a avea echilibru prin
a lupta pentru scopurile mele și experiențele pe care mi le doresc. Prin a avea mereu ceva de așteptat
cu nerăbdare, dar de asemenea de a fi mulțumită cu poziția în care sunt în acel prezent. Încă nu am
ajuns acolo, de a fi grozav de împlinită cu viața mea de zi cu zi. Dar sper că voi ajunge acolo prin a face
pașii mei de a începe afacerea mea, făcând pașii de a mă centra mai mult pe bunăstarea mea fizică și
mentală și de a-mi găsi echilibrul.
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Procesul coaching îți poate schimba viața. Ai șansa să te cunoști. Puterile tale, slăbiciunile, speranțele,
visurile, și să-ți construiești baza pentru ceea ce poți deveni. Poate sună plictisitor și prostesc, dar este
mult mai mult decât poate cineva să realizeze atunci și acolo. Acea singură zi pe săptămână care nu
părea prea mult, noi fetele discutând, râzând și învățând, mă aduce azi, aici. Clădindu-mi propria cale și
făcându-mi un job și având curajul să pășesc spre necunoscut cu zâmbetul pe buze. Superputerile
mele sunt abilitățile antreprenoriale, comunicarea, creativitatea, rezolvarea problemelor și impulsul
meu.

7.4 IOANA-ALEXANDRA STOICESCU
19 ani
Am intrat în primul meu proces de coaching la 17 ani
Cel mai mare vis al meu este să devin un antreprenor
sau manager în propria mea companie
Superputerea mea este ambiția

Acum am 19 ani, studiez management și asistență socială la universitate și sunt, de asemenea,
educatoare și coordonator de tineret într-un ONG numit Un Strop de Fericire din România. Mi-am
început primul proces de coaching la vârsta de 15 ani. Sunt o persoană curioasă și îmi place să încerc
lucruri noi, așa că nu las niciodată oportunitățile să treacă fără să le încerc. Proiectul meu a fost să
îndeplinesc visul unei fete care își dorea foarte mult să studieze psihologie la universitate. În timpul
celor trei luni de proces de coaching, am avut întâlniri săptămânale cu coach-ul meu, și organizam cum
o să găsesc resursele și materialele care să o ajute pe cât posibil mai mult fără ca ea să știe până îi voi
îndeplini visul. "Livrarea visului" a fost o experiență emoționantă pentru amândouă. Acea fată își dorea
ca visul ei să devină realitate și eu am avut mult de lucru ca să o ajut să se întâmple. Sesiunile de
coaching erau interesante, și mi-au plăcut foarte mult pentru că a trebuit să meditez foarte mult la
mine. La început m-am simțit puțin ciudat. Mă simțeam de parcă eram interogată pentru că coach-ul
meu îmi punea multe întrebări. Mai târziu am înțeles ce se întâmpla de fapt și cât de mult m-a ajutat.
Prin adresarea întrebărilor am învățat mai mult decât aș fi făcut-o dacă mi-ar fi dat direct răspunsurile,
despre mine că de obicei am multe presupuneri și că acestea sunt cele mai mari provocări
pentru că a trebuit să învăț cum să le controlez și cum să mă las dusă de val și să văd ce se întâmplă. Am
mai învățat că sunt mai curajoasă decât credeam și că de fapt pot face orice sau măcar încerc să o fac.
De asemenea, am aflat că mereu poți cere ajutorul oamenilor. Dacă ai curajul să vorbești despre
problemă la îndemână, poți primi ajutor -când te aștepți cel mai puțin. Încă observ mici schimbări în
cum procesul de coaching mi-a dezvoltat comportamentul sau gândirea chiar și acum, după doi ani.
Astăzi îmi fac un plan clar pentru orice fac pentru că ajută mult și mereu încerc să gândesc creativ și să
cer ajutor dacă am nevoie.
Am învățat
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sunt să termin universitatea și să găsesc un job care să-mi placă 100% și de
asemenea să încerc cât mai multe lucruri posibile pentru că îmi place să fiu provocată. Cel mai mare vis
al meu acum este să fiu fericită și să mă descopăr chiar mai mult decât am făcut-o deja dar dacă vreți să
știți ceva sigur cred că cel mai mare vis al meu este să devin antreprenor sau manager în propria mea
companie. Îmi pot îndeplini visul prin terminarea universității și participarea în activități de dezvoltare
personală mai mult decât o fac deja și prin a mă bucura de viața mea pur și simplu.
Planurile mele de viitor

mea este ambiția. Mereu mi-a plăcut să termin ce am început, si mă consider o fată
foarte ambițioasă care face tot ceea ce e nevoie pentru a rezolva problemele care apar.
Superputerea

O persoană tânără ar trebui să se implice în coaching pentru că te ajută mult mai mult decât ai crede că
o face. Te poți descoperi prin metode pe care nu le poți face singură și de asemenea pentru că îți oferă
multă încredere în tine și te ajută să te dezvolți ca persoană prin acceptarea noilor provocări.

7.5 NIINA KOIVUNIEMI
Director Executiv/ Coach Antreprenorial pentru tineri la Youth
Entrepreneurship House Innola.
Pot să fac oamenii să se simtă "confortabil" în diferite situații
''Nu ești niciodată prea orice ca să-ți setezi alt țel sau să aspiri
la un nou vis'

La vârsta de 5 ani, deja știam ce-mi doresc să fac când voi fi mare. Trebuie să fiu responsabilă de tot, să
inventez lucruri de făcut pentru alții și să fac oamenii să se simtă distrați. Mama mea a fost o îngrijitoare
de copii așa că acei copii care erau în casa mea au fost cei pe care i-am dirijat pentru prima dată în jocuri
pentru copii.
Hobby-urile mele m-au dus spre o varietate de cursuri vocaționale, la studii profesionale de consiliere
pentru tineret și timp liber. După ce am absolvit, mi-am continuat drumul carierei mele prin muncă în
comunitate cu tinerii și predând în școli vocaționale spre al treilea sector în dezvoltare și coaching.
Mereu m-am dezvoltat și am studiat pe lângă muncă, pentru că tot ce e nou se simte atât de
interesant și pofta îmi crește când învăț lucruri noi. De exemplu, mi-am luat diploma de Master Coach,
calificare specialistă în leadership și alte studii complementare specializate.
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Acum lucrez la Youth Entrepreneurship House Innola, unde fac coaching cu tineri. Asociația Innola face
coaching cu tineri între 11-29 ani în antreprenoriat, implementează proiecte și o atitudine
antreprenorială. Munca mea ca director executiv este foarte independentă, creativă, haotică și
asemănătoare unui proiect și acestea sunt ambele aspecte bune și rele din slujba mea. Coaching-ul îmi
dă un sens în viață și îmi îndeplinește misiunea vieții.
Superputerea mea:

Pot să fac oamenii să se "simtă confortabil" în diferite situații și că sunt o persoană

persistentă.
"Nu esti niciodată prea orice ca să-ți setezi alt țel sau să aspiri la un nou vis"
Sfaturi pentru coach-i: Aveți credință și încredere în voi, dar și în alte persoane și în echipa voastră.
Măcar faceți ceva, direcția o să devină mai clară peste timp.
Recomandări de carte pentru coach-i în curs de dezvoltare: Peter Hawkins - Leadership Team
Coaching: Developing Collective Transformational Leadership
Citatul meu de coaching:

7.6 MATIAS VALLISTO
Coach de rezolvare a problemelor/Coach neuro-psihiatric
în

propria

mea

companie,

Valhalla/Asistent

social

la

bune

de

Municipality of Laukaa
Pot

să

întâmpin

oamenii

sincer

și

am

abilități

dialog.
"Provocările ne duc mai departe."

Am o diplomă de licență în Servicii Sociale, și am făcut această slujbă timp de 15 ani făcând coaching
individual și de grup, lucrând cu profesori și alți adulți care lucrează cu adolescenți care au diagnostice
precum ADHD, dar în special lucrez cu tineri. Mi-am început propria companie "Valhalla" unde pot face
coaching în alte municipii și cu clienți diferiți. De asemenea am cunoștiințe din studii bazate pe dialog,
coaching neuro-psihiatric, studii speciale pentru un coach și un program de master în coaching (MCID).
Acum studiez pentru a deveni director de lucru. Prin primul meu job am avut șansa de a lucra cu tineri
cu diferite diagnostice. La început am încercat mai multe lucruri și căutam pe google ce înseamnă acele
diagnostice dar după ceva timp am intrat în primul meu proces de coaching unde am învățat mai multe
despre diagnostic și am realizat că mereu lucram cu un mod de gândire de tip coaching. Am realizat că
coachingul este "acel ceva" al meu și am început să caut mai multe în timp ce identitatea mea de coach
a început să crească și am dezvoltat mai mult metodele mele de training.
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Înainte, coachingul neuro-psihiatric era un termen umbrelă, dar astăzi este mai mult ca un termen
subordonat. In munca mea, eu investighez problema clienților mei și ce trebuie să fie rezolvat. Apoi
găsesc ținta impactului și încerc să găsesc alternative pentru acțiune. Și apoi clientul alege ce să
dezvolte și după încercăm să aplicăm soluția aleasă și să creăm un model practic nou pentru ea.
Funcționează? Am putea să încercăm din nou sau să alegem o nouă țintă de dezvoltare și procesul
începe de la început până când clientul crede că nu mai are nevoie de coaching. Depinde de motivația
clientului dacă acest proces o să dureze, și poate fi oricât de la două săptămâni la ani de zile.
Lucrând cu tineri mă învață multe, în special cu acei tineri care chiar dacă nu știu multe, acele lucruri pe
care le știu, le știu bine, și astfel cunoștințele mele se dezvoltă. O să fie o cantitate mare de învățat și
beneficiile vor fi văzute pe termen lung. Ca și coach, am învățat să câștig de la alții. Menținerea sănătății
fizice a venit pe parcurs pentru că îmi doream să am grijă de minte cât și de tot. Munca mea poate fi
năucitoare, prin dezvoltarea fizică și setarea scopurilor concrete, ca participarea într-o competiție, mă
vor ajuta și merg mână în mână cu întregul proces de dezvoltare ca persoană și ca coach. Mă provoc
zilic să fac lucruri care pot fi realizate pentru a rămâne motivat.
Pot să întâmpin oamenii sincer și am abilități foarte bune de dialog.
Citatul meu de coaching: "Provocările ne duc mai departe." Trebuie să existe provocări în viață, puțin
sentiment de durere. Dacă viața devine comfortabilă nu vei putea învăța sau să treci mai departe.
Sfaturi pentru coach-i: Dezvoltă un coach cu tine însuți, sari în adâncimea piscinei, fii îndrăzneț și
provoacă-te singur. Principalul scop nu este să te bagi într-o situație în care ești satisfăcut. Nu te uita
după adevăr când ești în căutare de informație.
Recomandări de carte pentru coach-i în dezvoltare: Socio-dynamic counselling A constructivist
perspective - R. Vance Peavy
Superputerea mea este:
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7.7 SATU HAKA
Director

de

afaceri/

Leadership

coach

la

Innovestor

Ignite.
Nu

rezolv

problemele

în

numele

altora,

îi

ajut

să

le

rezolve singuri prin coaching
"Intervine când nu ar trebui să o faci și nu interveni când
ar trebui să o faci"

Sunt director de afaceri și leadership coach și am muncit în locul actual la Innovestor Ignite timp de
patru ani. Istoricul educației mele după școala elementară este liceul, Team Academy Bachelor of
Business Administration, care s-a faxat pe antreprenoriat în echipă. Acolo am apucat să fac coaching cu
tineri în proiectul de coaching - "tineri lideri" , fac proiecte, și am făcut un program Team master - studii
care erau despre dezvoltare ca coach. Scânteia mea pentru coaching a venit de la faptul că am fost un
coachee la o vârstă fragedă la Innolas "Entrepreneurship House"- procesul de coaching și prin acesta
am crescut ca un "coach tânăr" și mai târziu într-un coach de conducere și antreprenoriat de asemenea
ca coaching de gândire.
În timp ce studiam la Team academy am avut oportunități de coach și când s-a deschis o poziție de
coach la Innola am aplicat pentru ea și am primit slujba. La Innola am lucrat ca și coach de tineret timp
de 5 ani înainte să lucrez pentru actualul meu angajator, pentru a lucra în lumea antreprenoriatului. În
munca mea dirijez grupul meu de opt persoane cu coaching, obiectivele echipei, dezvoltarea lor
personală, și de asemenea învățatul pe termen lung. De exemplu, făcându-le coaching în ceea ce fac
acum și la ce lucruri ar trebui să renunțe ca următorul pas să fie luat. Avantajele muncii mele sunt echipa
mea și lucrând cu diferiți oameni, zilele mele de muncă variază mult și am șansa de a mă dezvolta tot
timpul. Câteodată trebuie să călătoresc mult iar asta poate fi obositor, cam haotic și poate fi greu să
treci pe modul "offline". Azi am ocazia să mă dezvolt prin a învăța de la alții prin conversații profesionale,
mentorat și antrenament, citind literatură profesională, ascultând cărți audio și câteodată participând la
cursuri. Desigur, abilitățile mele sunt într-o continuă dezvoltare prin învățarea noilor instrumente,
metode și diferite platforme. Prin coaching, îmi place să văd cum alți oameni devin motivați și se
dezvoltă.
Nu rezolv problemele în numele altora, îi ajut să le rezolve singuri prin coaching.
Citatul meu de coaching: "Ai încredere în proces" & "Nu-ți fie frică de greșelile pe care un coachee le
poate face" & "Intervine atunci când nu ar trebui să o faci și nuu interveni când ar trebui să o faci"Johannes Partanen
Sfaturi pentru coaches: Citește mult și încearcă diferite instrumente. Adu-ți aminte să folosești
poveștile ca instrumente cât mai des posibil ca să devi mai confortabil ca și coach.
Recomandări de carte pentru coach-i în devenire: The fifth discipline – Peter M. Senge
Superputerea mea este:
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7.8 DANIELLE WHITE

Coach Executiv care colaborează cu universități din UK.
Ajut oamenii să se deblocheze, să treacă mai departe.

Sunt calificată ca și Coach Executiv, asta îmi dă o înțelegere a modelelor de la coaching, leadership și
psihoterapie. Lucrez ca și coach extern pentru organizații care vor să susțină gândirea strategică în
personalul lor. Fac asta prin coaching unu la unu și de grup. De asemenea sprijin absolvenții de doctorat
și cercetătorii la începutul carierei să facă tranziția în urma finalizării doctoratului. Asta implică de multe
ori înțelegerea priorităților, oportunităților profesionale și stabilirea acțiunilor pentru a le obține.
Trecutul meu profesional este în lucrul cu tinerii și munca de comunitate. Acum mai mult de 10 ani am
început să fac coaching cu tineri identificați ca având mare nevoie de sprijin. Asta a fost pentru a
asigura tranziția lor în angajare. După am studiat tranziția către carieră printr-un doctorat unde am
explorat diferite cadre care facilitau autonomia oamenilor să experimenteze atunci când se aflau în
poziții cu dezavantaj. Acum trebuie să lucrez cu personalul din universități pentru a susține progresul.
Mereu am venit dintr-o poziție de recunoaștere a importanței emancipării oamenilor de a lua propriile
decizii, că ei sunt experții în viața lor. Cercetarea mea mi-a dezvoltat înțelegerea diferitelor modele care
pot susține asta. Training-ul pentru a fi un coach mi-a aprofundat abilitatea de a lucra cu oameni
pentru a vedea ce blochează progresul. Lucrând cu adulți capabili și plini de resurse, în poziții de
leadership, este diferit de a lucra cu tineri dezavantajați.
M-am educat cu Nivelul 7 în coachingul executiv și mentorat, am făcut un doctorat despre tranziția
către carieră, dar și diverse cursuri de coaching, am participat la conferințe și evenimente. Mă educ
constant pentru că iubesc ceea ce fac. Recent am călătorit în jurul Argentinei unde m-am uitat la
abordări folosite acolo. Am un grup de lectură axat pe coaching pe care l-am înființat anul trecut care
se întâlnește lunar, și un alt grup unde împărtășim resurse și bune practici. De asemenea, sunt un
membru activ al ICF și particip și prezint la conferințe și evenimente.
este că sunt capabilă să-mi susțin coachee-ii să vadă complexitatea opțiunilor, să
înțeleagă ce este mai important și, de aici, să-și construiască un plan de a înainta. Ajut oamenii să se
deblocheze, să treacă mai departe.
Recomandări de carte pentru coach-i în devenire: Time to Think – Nancy Kline
Superputerea mea

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

49

7.9 FREDRIK WOUDA
Coach și manager de proiect la Awesome People.
Să-mi fac cochee-ii să se simtă relaxați și ascultați.
„Puterea coaching-ului este aceasta-trebuie să le oferi
oamenilor calea de a găsi răspunsuri, nu răspunsuri.”

Practic procesul de coaching de vreo nouă ani. Coaching-ul meu are un istoric în cursurile luate în MI.
Coaching și NLP-Coaching. Accentul a fost întotdeauna pus pe dezvoltarea personală și sprijinirea
persoanelor care au nevoie să obțină un loc de muncă, pentru a stabili obiective de viață și în alte zone.
Acum cinci ani, am început să formez o tehnică de Youth coaching și am început să mă specializez mai
mult în a face Youth coaching. În practică, acest lucru înseamnă că rolul de mentor și rolul profesorului
se amestecă într-o măsură în coaching și utilizarea NLP și MI adaugă la youth coaching pentru a adapta
conceptul în sine de coaching în lucrul cu tinerii.
Sunt cofondator și lucrez într-un ONG numit Awesome People din Örebro, Suedia. Am obținut acest loc
de muncă creându-l pentru mine și făcând un pas înainte în propriile mele obiective din viață, acelea de
a-i susține pe tineri în drumul lor spre obiectivele și visurile lor din viață. Există doar profesioniști în
munca mea, cu excepția căutării de finanțare tot timpul. Pot să învăț toată ziua și să-mi dezvolt
abilitățile în felul și timpul meu. În fiecare zi învăț ceva nou și găsesc modalități mai bune de coaching și
pur și simplu iubesc să merg la muncă. Am urmat mai multe cursuri de MI și NLP/Coaching și le-am
îmbinat cu cursul de retorică TMO (îngrijirea traumei), cursuri pentru cei ce lucrează cu tinerii, cursuri de
leadership și am citit o grămadă de cărți despre aceste subiecte și am urmărit o mulțime de videoclipuri
de stiluri mixte de coaching. Mereu citesc sau caut noi modalități de coaching pentru a găsi sfaturi bune
și pentru a le îmbina în propriul meu stil pentru a deveni și mai bun în ceea ce fac. Pentru mine,
coaching-ul poate fi învățat într-o săptămână, dar este nevoie de o viață pentru a-l stăpâni. Dar chiar și
atunci poți afla mai multe! Când lucrez cu ceea ce fac, ai atât de multe reflecții asupra vieții, asupra
obiectivelor și lucrurilor care contează. Este un sentiment fantastic când un tânăr spune „Mulțumesc
Fredrik pentru că m-ai dus la obiectiv” și pot răspunde „Nu te-am adus acolo - TU ai făcut-o!” Pentru a
vedea apoi acea persoană crescând și devenind mai puternică și mai înfometată de viață și își dau
seama de propria lor putere și de modul în care au ajuns acolo, este pur și simplu magic. Îmi place să fiu
ninja-ul tăcut care muncește în umbră pentru a împuternici oamenii.
Să-mi fac cochee-ii să se simtă relaxați și ascultați.
Citatul meu de coaching: „Puterea coaching-ului este aceasta-trebuie să le oferi oamenilor calea de a
găsi răspunsuri, nu răspunsuri.”
Sfaturile mele de coaching: Găsește stilul tău de coaching și practică, practică, practică și practică. Citiți
o mulțime de cărți în diferite stiluri de coaching și alegeți bunătățile din toate pentru a vă asambla stilul.
Nu uitați să reflectați la sesiunile voastre și amintiți-vă că doar pentru că ați urmat un curs de coaching,
nu sunteți un coach! Este nevoie de o viață pentru a deveni un coach și pentru a stăpâni coaching-ul,
așa că fii umil și înțelege că este nevoie de timp și răbdare pentru a-l stăpâni.
Recomandarea cărții mele pentru dezvoltarea coaching-ului: Challenging Coaching: Going Beyond
Traditional Coaching to Face the FACTS - John Blakey și Ian Day
Superputerea mea:
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7.10 LAURA MISTODINIS
Life coach, NLP coach, specialistă resurse umane
și profesoară
"Concentrați-vă pe posibilitățile de succes, nu pe
potențialul de eșec”.

În prima parte a carierei mele am fost profesoară, acesta a fost visul meu. După patru ani mi-am dat
seama că sistemul formal de educație nu corespunde foarte mult cu valorile și sistemul meu de
credințe, așa că am ales să-mi dezvolt cariera în domeniul marketing-ului și al resurselor umane.
Lucrând ca manager de resurse umane, descopăr nevoile oamenilor de a fi auziți și sunt motivată să
descopăr noi resurse, puncte forte și puncte slabe care pot fi transformate în oportunități de dezvoltare
și de îndeplinire a visurilor, obiectivelor și misiunilor lor.
Am fost deschisă și fascinată când am descoperit coaching-ul. Prima parte a coaching-ului meu formal
a fost în programarea neuro-lingvistică până la nivelul de master. A fost o etapă de autocunoaștere și
de descoperire personală, dar și un moment de deschidere către non-judecată, ascultare, comunicare
asertivă și utilizarea re-modelării. Am urmat apoi un program de formare în coaching timp de opt luni,
după care am obținut acreditarea.
Cred că există un element magic legat de coaching. Vă oferă perspective de neuitat, vă oferă rolul de
observator pentru propriile acțiuni, apoi vă oferă oglinda pentru a putea vedea ceea ce sunteți cu
adevărat, dacă nu ați văzut încă. Vă ancorează adânc în interiorul vostru pentru a dezvălui comorile
ascunse, dar vă ridică și deasupra înălțimilor necunoscute. Pentru fiecare coach, cochee-ul este o sursă
de inspirație și învățare pe tot parcursul vieții. Fiecare sesiune este unică, provocatoare, o poveste de
inspirație, un moment care îți oferă posibilitatea de a te întâlni cu tine însuți prin persoana care te
oglindește. În același timp, fiecare sesiune are: un moment de feedback și apoi o reflecție personală,
învățare continuă. Toate direcțiile de coaching interferează reciproc și se bazează pe aceleași principii.
Este dificil să te limitezi la un anumit tipar. Eu sunt un Life coach; De asemenea, am acreditare în
coaching-ul NLP și acum particip la programul ERASMUS+ pentru a învăța și a face Youth coaching.
Coaching-ul este un domeniu în care este nevoie de formare continuă, lărgind orizontul: de la coaching
tranzacțional la coaching transformațional. Sunt interesată să-mi dezvolt abilitățile de coaching de
echipă și business coaching. Urmăresc frecvent noile tendințe în acest domeniu, fiind abonată la
buletine de știri și alte evenimente.
Citatul meu de coaching:

„Concentrați-vă pe posibilitățile de succes, nu pe potențialul de eșec” -

Napoleon Hill
Să fii fără ego și să ai o minte deschisă. Dă dovadă de bune
abilități de ascultare, fii calm și urmărește-ți limbajul corpului. Fii interesat și respectuos, susține și
provoacă. Crede în potențialul uman, nu îți asuma responsabilitatea pentru rezultat.
Recomandarea mea de carte pentru coach-i în dezvoltare: Effective Coaching - Myles Downey.
Sfaturile mele pentru cei ce sunt coach:
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100 DE ÎNTREBĂRI
Pe paginile următoare sunt 100 de întrebări care pot fi utilizate într-o sesiune de coaching pentru a
ajuta la eliminarea blocajelor, pentru a atinge un alt nivel, a reflecta sau pentru a vă cunoaște coacheeul.
EXERCIȚIU!

Folosiți acest spațiu gol pentru a veni cu propriile tale întrebări!
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1. Ce ai dori să obții până la sfârșitul acestei sesiuni?
2. Ești 100% concentrată pe obiectivul tău?
3. Investești suficient din timpul/abilitățile tale în acest proces?
4. Până la ce dată sau oră vei finaliza acești pași?
5. Poți delega această sarcină?
6. Îmi poți spune mai multe?
7. De unde ar trebui să începem?
8. Cum ai grijă de tine?
9. Ce mai faci?
10. Cum te pot ajuta acum?
11. Cum te poți asigura că îți vei aminti asta mai târziu?
12. Cum ai putea simplifica acest lucru?
13. De unde știi asta?
14. Cum vei ști când ai terminat?
15. Cum funcționează acest lucru?
16. De cât timp faci asta?
17. În trecut, ce a funcționat pentru tine?
18. Cum vei ști dacă mergi în direcția corectă (sau greșită)?
19. Cum vei ști dacă exagerezi prea mult?
20. Care sunt avantajele și dezavantajele acestei opțiuni?
21. Cum îți vei testa ideea?
22. Cum ar arăta/cum s-ar simți asta?
23. Dacă ești conștient de problemă, știi soluția?
24. Dacă ai putea face ceva, care ar fi acest lucru?
25. Dacă ai avea de ales, ce ai face?
26. În ce mod se aliniază valorile tale?
27. Este bine pentru sănătatea ta?
28. Numește lucrurile care merg bine în viața ta.
29. Care sunt câțiva pași pe care îi poți face săptămâna aceasta pentru a realiza acest lucru?
30. Care ar fi trei pași care ar realiza acest lucru?
31. Ce aștepți?
32. Cu ce îți pierzi timpul?
33. Care sunt celelalte opțiuni ale tale?
34. Ce poți face astăzi pentru a te readuce pe drumul cel bun?
35. Ce schimbări ar trebui să faci acum?
36. Care ar putea fi soluția?
37. Ce s-ar putea întâmpla pentru a îți schimba atitudinea?
38. Ce s-ar putea întâmpla pentru a te răzgândi?
39. Care a fost cel mai mare câștig din sesiunea de astăzi?
40. De ce ai nevoie cel mai mult acum?
41. Ce trebuie să știi că nu știi?
42. Ce vrei cu adevărat?
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43. Ce crezi că înseamnă asta?
44. Ce te învață experiența ta despre asta?
45. Cum arată viața ta ideală?
46. Ce îți spune intuiția?
47. Ce te împiedică în această zonă?
48. Ce te ridică din pat în fiecare zi?
49. Ce scop ești gata să atingi?
50. Ce ai încercat până acum?
51. Ce înseamnă >următorul nivel< pentru tine?
52. Ce te motivează în prezent?
53. Ce e palpitant despre acest lucru?
54. Ce te împiedică cel mai mult?
55. Ce ai în minte?
56. Ce este posibil?
57. Ce este asta, de fapt?
58. Care este dinamica aici?
59. Care este cea mai urgentă sarcină de făcut?
60. Care este o parte care nu este încă clară?
61. Care este adevărul aici?
62. Care este cel mai rău care se poate întâmpla și poți să te descurci cu asta?
63. Care este cea mai mare teamă a ta în legătură cu asta?
64. Ce acțiune ești pregătită să întreprinzi?
65. Care este următorul tău pas?
66. Care este prioritatea ta?
67. Care este rolul tău în acest sens?
68. Care este strategia ta pentru asta?
69. Ce se va întâmpla dacă nu faci acest pas?
70. Care este talentul tău unic?
71. Care este viziunea ta?
72. Ce fel de sfaturi ți-ai da dacă ai fi un coach?
73. Ce fel de sprijin ar fi de ajutor?
74. Care sunt obstacolele tale?
75. Ce necesită atenție imediată?
76. Ce oportunități pierzi?
77. Ce opțiuni ai, pentru a merge mai departe?
78. Ce întrebare ar trebui să pun?
79. Ce resurse ai la dispoziție?
80. Ce rezultate sunt importante?
81. Ce abilitate dorești cel mai mult să înveți?
82. Ce înseamnă acest lucru pentru tine?
83. Care a fost lecția?
84. Ce va trebui să faci pentru a îndeplini sarcina?
85. Care ar fi cel mai bun mod de a face progrese astăzi?
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86. Ce ți-ar oferi cea mai mare bucurie?
87. Ce ar face ca acest lucru să se întâmple?
88. Ce ar face din asta un câștig pentru tine?
89. Ce ai face dacă nu ți-ar fi frică?
90. Când vei face asta?
91. Unde rămâi în urmă?
92. Unde ești acum?
93. Unde te duci de aici?
94. Unde vrei să fii în (X) ani?
95. Unde va duce acest lucru?
96. Cine te poate ajuta?
97. De ce petreci timp făcând asta?
98. De ce crezi că se întâmplă asta?
99. Ar ajuta schimbarea mediului?
100. Ai dori să rezolvi asta?

NOTIȚE

Nu toate instrumentele și
metodele vor funcționa pentru
toată lumea. Învață să te
adaptezi și să păstrezi un
instrument de rezervă ca un
fel de as în mânecă!

UN CUVÂNT DIN PARTEA ECHIPEI
Acest manual este un rezumat al experienței noastre practice și al
teoriilor de coaching. Ne place să practicăm și noi procesul de coaching
și, cu ajutorul acestor instrumente și întrebări simple, sperăm că de
acum, și tu. Încearcă și exersează!

"Crede în tine. Ești mai curajos decât crezi,
mai talentat decât știi și capabil de mai
mult decât îți imaginezi."

― Roy T. Bennett

PROVOCARE
Am dori să te provocăm acum să te gândești la un moment din viitorul tău în care
vei observa că ești un coach excelent. Ce s-a întâmplat? Ce pași ai făcut? Fă o listă
cu 10 puncte forte pe care le ai atunci ca și coach.
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RECOMANDĂRI DE CĂRȚI
Carieră

Hambly Liane, Bomford Ciara: Creative Career Coaching
Pierce J. Howard: Personality at work
Coaching

Duckworth, Angela: Why Passion and Resilience are the Secrets to Success
Brown, Brene: The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You’re Supposed to
Be and Embrace Who You Are
Dweck, Carol: Mindset: The New Psychology of Success
Duhigg, Charles: The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business
Carnegie, Dale: How to Win Friends and Influence People
Kahneman, Daniel: Thinking Fast and Slow
Schein, Edgar H.: Organizational culture and leadership
Schein, Edgar H.: Process consulting revisited
Clawson, James G.: Level three leadership: Getting below surface
Sincero, Jen: You Are a Badass. How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living
an Awesome Life
Blakey, John & Day, Ian- Challenging Coaching: Going Beyond Traditional Coaching to
Face the FACTS
Beck, Martha: Finding Your Own North Star: Claiming the Life You Were Meant to Live
Maxwell: Equipping 101 (power of teamwork)
Downey, Myles: Effective Coaching
Nelson-Jones, Richard: Life Coaching Skills: How to Develop Skilled Clients
Senge, Peter M.: The fifth disciplin
Hawkins, Peter: Leadership Team Coaching: Developing Collective Transformational
Leadership
Howard, Pierce J.: Personality at work
Quinn & all.: Becoming a master manager: A competing values approach
Spoelstra, Jon.: Ice to the Eskimos: How to Market a Product Nobody Wants. Harper
Business
Covey, Stephen R.: The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal
Change
Jeffers, Susan: Feel the Fear and Do It Anyway
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Motivație

Guay E, Nageau G, Vallerand RJ: On the hierarchical structure of self-determined motivation: A
test of top-down and bottom-up effects.
Haden, Jeff & Hawkins, Peter: Leadership Team Coaching: Developing Collective Transformational
Leadership the motivation myth
Dawn, Kristina: Motivation and Personality: Secrets Successful People Know to Achieve Better
Focus & Habits that Stick
Ascultare activă

Orbison, C.: Active Listening: The Forgotten Skill: Active Listening Skills
Hardman, Emilia: Active Listening 101: How to Turn Down Your Volume to Turn Up Your
Communication Skills
Gibson, Josh and Walker, Fynn: The Art of Active Listening
Despre întrebări

Bungay Stanier, Michael : Seven Questions That Will Change the Way You Lead
Stoltzfus, Tony: A Coach's Guide to Powerful Asking Skills
Comunicare

Ferrari, Bernard T. : Power Listening: Mastering the Most Critical Business Skill of All
Baker, Greg S. : Fitly Spoken: Developing Effective Communication and Social Skills
Garcia, Helio Fred: The Power of Communication: Skills to Build Trust, Inspire Loyalty, and Lead
Effectively
Stout-Rostron, S. : Interventions in the coaching conversation: Thinking, feeling and behaviour.
Reflecție

Hay, Julie: Reflective Practice and Supervision for Coaches
Vancil, Marilyn: Reflection Guide for Self to Lose – Self to Find
Kline, Nancy: Time to Think
Hall, Pete and Simeral, Alisa: Creating a Culture of Reflective Practice: Capacity-Building for
Schoolwide Success
Kaplan, Robert S.: What You're Really Meant to Do: A Road Map for Reaching Your Unique
Potential
Lucru cu tinerii

Faber, Adele & Mazlish, Elaine: How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk
Chapman, Dr. Gary: 5 Love Languages of Teenagers
Blakemore, Sarah-Jayne: Inventing Ourselves. The Secret Life of the Teenage Brain.
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10
MAI MULTE INSTRUMENTE
Felul în care îți folosești instrumentele de coaching depinde de experiența, nevoile, curajul si imaginația
ta. Este foarte important ca și coach să colectezi diverse instrumente care funcționează în diferite
situații, permițându-ți să-l alegi pe cel mai bun pentru a se potrivi obiectivelor tale. Dacă nu poți găsi un
instrument existent potrivit pentru obiectivele tale, dezvoltă unul. Împrumută piese din diferite metode,
combină diferite instrumente și creează ceva nou.

Îți prezentăm în continuare câteva instrumente suplimentare folosite în sesiunile de coaching:

CEALALTĂ FAȚĂ A MONEDEI
Metodă:

Pune-ți toate ideile sub semnul întrebării, gândindu-te la cum ar fi ca exact contrariul să fie adevărat.
Idee:

Inversează ipotezele general acceptate. Unele dintre părerile noastre par fundamentale și nu îndrăznim
sau nu ne deranjăm să le punem la îndoială. Această metodă te provoacă să gândești. Încearcă să treci
dincolo de întrebări, deoarece focusul nu este pe întrebări, ci pe găsirea de idei noi prin gândirea opusă.
Ce să faci:

Identifică și delimitează o eroare/problemă de rezolvat.
Fă o listă cu ipotezele fundamentale referitoare la această eroare/problemă.
Găsește opusul fiecăreia dintre ipotezele enumerate. Din ipotezele opuse, alege punctele pe care le
consideri valoroase.
Gândește-te cum ai putea face o schimbare care inversează ipotezele pe care le-ai făcut.
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HARTA MINȚII (MIND MAP)
Metodă:

Pune-ți mintea pe foaie: creează un mind map, sau o hartă a gândurilor tale unde poți reprezenta cum
sunt conectate. Organizează-ți ideile și găsește conexiuni între ele utilizând imagini, cuvinte cheie și
concepte cheie.
Idee:

Mindmapping-ul este un instrument pentru organizarea gândurilor. Poate fi folosit pentru a lua notițe,
precum și pentru brainstorming. Când te confrunți cu o provocare sau problemă care trebuie rezolvată,
desenezi o hartă pentru a-ți reprezenta ăn acelați loc sentimentele și gândurile despre aceasta.
Ce să faci:

Desenează o provocare sau o problemă în mijlocul hârtiei.
Folosește cuvinte cheie pentru a-ți scrie gândurile cu privire la provocarea / problema în cauză.
Când un gând duce la un alt gând, trasează o linie între ele. Treptat, gândurile tale se vor conecta
într-o hartă ierarhică.
Dacă dorești, poți desena și imagini pe hartă sau poți folosi culori specifice pentru diferite linii de
gânduri.
Studiază-ți harta. Găsește conexiunile dintre diferitele lucruri și conectează-le cu linii. Găsește idei
noi!

BULLDOG
Metodă:

Combinând cuvinte aleatorii pentru a obține inspirație și idei.
Idee:

O idee nouă este o combinație de două sau mai multe idei vechi. Toate ideile provin din ceva care există
deja. Prin urmare, generarea unei idei înseamnă explorarea modului în care se fac diferite combinații.
Când cauți o nouă soluție la o problemă sau provocare, include un cuvânt sau o imagine aleatorie în
procesul tău de gândire. Nu trebuie să fie în niciun fel legat de problemă. Încearcă să o forțezi să rezolve
problema.
Ce să faci:

Definește-ți obiectivele, problemele sau provocările.
Găsește cuvinte sau imagini aleatorii în reviste sau cărți. Adună-le pe o bucată de hârtie.
Folosește unul sau două cuvinte / imagini pentru a construi soluții alternative la problemele sau
provocările tale.
Studiază rezultatele și găsește soluții!
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CREATIVITATEA IGNORANȚEI
Metodă:

Solicită sfaturi dintr-o perspectivă fără expertiză pe subiect.
Idee:

Solicită sfaturi de la cineva care nu înțelege nimic despre problema ta.
Ce să faci:

Identifică o problemă sau o provocare.
Cere sfatul unei persoane care nu îți cunoaște problema sau provocarea. Cu cât viața persoanei este
mai diferită de viața ta, cu atât mai bine.
Folosește sfatul ca ghid pentru a rezolva problema / provocarea - sau acționează împotriva sfatului.

PERSONALITĂȚI DE SERVICIU
Metodă:

Sporește-ți abilitățile de rezolvare a problemelor cu creativitate și imaginație sub forma tuturor
personajelor și a oamenilor pe care îi cunoști.
Ce să faci:

Identifică și definește o problemă sau o provocare.
Alege un personaj sau o persoană care este importantă pentru tine, fie că este încă în viață sau nu,
reală sau imaginară. Sau desenează la întâmplare un nume din persoanele și personajele listate
anterior, faimoase pentru toți.
Imaginează-ți ce ar spune personajul / persoana dacă ai cere sfaturi cu privire la problema ta.
Notează-ți gândurile, fără să te gândești dacă gândurile tale au sau nu legătură directă cu problema
/ provocarea. Studiază lucrurile pe care le-ai scris.
Scrie din nou cele mai promițătoare gânduri și încearcă să le încorporezi în rezolvarea problemei /
provocării.
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ȘASE PĂLĂRII GÂNDITOARE
Metodă:

„Șase pălării gânditoare” este o metodă de brainstorming, gândire și discuție, dezvoltată de guru-ul
„gândirii creative” Edward de Bono. Metoda se bazează pe gândirea divergentă, în care grupul
gândește „în paralel” cu un anumit stil de gândire.
Idee:

Direcția se schimbă din când în când pentru a crea idei noi și pentru a face imaginea generală mai
versatilă. De Bono a definit șase direcții de gândire și le-a numit „pălării de gândire”. Fiecare pălărie are
propria culoare, simbolizând un stil de gândire. Pălăria albă se concentrează pe fapte, galbenul pe
oportunități, roșu pe emoții, verde pe opțiuni noi, negru pe critici și albastru pe imaginea de ansamblu.
Ce să faci:

Pregătire: Coach-ul va instrui participanții cu privire la modul de utilizare a metodei. Materialele pot
fi, de exemplu, pălării colorate diferit sau imagini ale acestora care sunt afișate în diferite etape ale
exercițiului pentru a simboliza modul actual de gândire. Se pot distribui fișe printate cu informații
despre diferitele pălării, astfel încât să nu se uite semnificațiile culorilor în timpul lucrului.
Prezentarea subiectului și a pălăriilor.
Purtarea pălăriilor: Fiecare pălărie este utilizată pe rând timp de aproximativ 10-15 minute. Cel mai
important, fiecare pălărie (cu excepția albastru) este utilizată cel puțin o dată în timpul sesiunii de
brainstorming. Participanții fac brainstorming și notează ideile care apar în timpul exercițiului.
Rezumat: În cele din urmă, este introdusă pălăria albastră. Revedeți punctele de bază ale discuțiilor
și formulați o concluzie din exercițiu.

Culoarea pălăriei

Descriere și reguli

Mod de gândire

Alb

Informații, cunoștințe

Doar faptele. Fără păreri, sentimente sau concluzii.

Roșu

Emoții

Intuiția si emoțiile. Nu este nevoie ca emoțiile sau
indiciile să fie explicate altora.

Negru

Critică

Pune la îndoială. Scopul este de a găsi defecte.

Galben

Pozitivitate

Verde

Albastru

Oportunități noi

Oportunități și valorificare.
Creștere și idei noi, provocatoare. Ideile pot chiar
părea "imposibile". Scopul este de a conduce
gândirea în noi aventuri.

Imagine de ansamblu
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DE 5 ORI > DE CE? <
Metodă:

Un exercițiu eficient pentru procesarea ideilor, evaluarea și rezolvarea problemelor este de a întreba „de
ce?” de cinci ori la rând.
Ce să faci:

Odată selectată problema sau provocarea, participanții sunt întrebați „de ce?” de cinci ori. În cele din
urmă, pot fi selectate cele mai bune răspunsuri și se poate face un plan pentru rezolvarea problemei /
provocării. Poți să te întrebi și ,,cum?" de trei ori la rând.

MODELUL DISC

Tabelul DISC este utilizat pentru a înțelege tipul de comunicarea al oamenilor prin
descompunerea personalității în 4 tipuri diferite. Dominant, care Influențează, Stabil și care se
Conformează. Acest lucru poate îmbunătăți munca în echipă și reduce la minimum conflictele din
echipă.
Metodă:

Ce să faci:

Căută modelul DISC online și răspunde la întrebări pentru a-ți afla profilul DISC. Mai multe informații pe
https://www.discprofile.com/what-is-disc
ACTIVE

TASK
FOCUS

m
or
nf
Co

Conform
Precaut
Atent
Conștiincios

D
C

I

Influențial
Inspirațional
Interactiv
Interesant
Impulsiv
Iritant
PEOPLE
FOCUS

S
St
ab
il

Do
m
in
an
t

Dominator
Exigent

l
tia
en
flu
In

Dominant
Direct
Decisiv
Care face

Stabil
Stabil
Susținător
Sincer
Lent
Sensibil

Calculat
Condescendent
REFLECTIVE
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DA, ȘI...

Elaborează o idee în care nu există gânduri care încep cu „nu”. Scopul este de a descifra modele de
gândire provocatoare cu gândire pozitivă.
Într-un grup, o persoană vine cu o idee terminată sau neterminată. Următoarea persoană continuă să
dezvolte ideea, completând-o cu o idee nouă folosind cuvintele „DA, ȘI ...” Restul grupului continuă cu
un gând și o idee pozitivă urmând același tipar. Ideile neașteptate se nasc astfel!

FĂ NOI CONEXIUNI

:
O modalitate de a veni cu idei noi este de a face conexiuni noi și neașteptate. Unele dintre cele mai
bune idei apar din întâmplare.
Idee

Ce să faci:

Utilizează cuvinte aleatorii: alege un cuvânt la întâmplare, apoi căută asocieri între acel cuvânt și
problema / provocarea ta.
Imagini: alege orice imagine, găsește o conexiune cu problema / provocarea ta și observă orice
posibilități noi care s-ar putea deschide.
Obiecte de interes: poți colecta obiecte mici la alegere pentru următoarea ta întâlnire. Pune-le întro pungă mică și extrage unul la întâmplare. Gândește-te cum ai putea folosi acest obiect pentru a-ți
rezolva problema / provocarea.
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ÎNRĂUTĂȚEȘTE LUCRURILE/FĂ-LE MAI BUNE
Ce să faci:

Notează 10 moduri de a-ți înrăutăți problema sau provocarea. Apoi, scrie cum să o rezolvi.

SONDAJUL "TRĂSĂTURI DE CARACTER PUTERNICE"

Un sondaj științific gratuit pe internet, unde vă puteți afla cele mai importante puncte forte.
https://www.viacharacter.org/survey/account/register
CÂT DE BUNE SUNT ABILITĂȚILE TALE DE COACH?

https://www.mindtools.com/pages/article/coaching-skills-quiz.htm

MOTOROLA

O metodă care poate fi utilizată în evaluarea oricărui tip de activitate, proiect sau proces. Metoda
constă în patru întrebări diferite, iar răspunsurile pot fi scrise sau pot fi exprimate verbal.
• Ce a mers bine?
• Ce a mers prost?
• Ce am învățat?
• Cum punem în practică ceea ce am învățat?
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