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Urszula Tabor 

ZAGADNIENIE  „ZMIANY”  
A  MOŻLIWOŚCI  WYKORZYSTANIA 

COACHINGU  W  EDUKACJI  DOROSŁYCH  

„Ludzie nie opierają się zmianom. Ale opierają się,  
gdy próbuje się ich zmieniać”  

(Senge 2006, s. 179) 
 

Wiedza o zmianie w procesie uczenia się dorosłych   

Przekonanie o wartości i możliwości przeprowadzenia zmiany służącej 
dobru i rozwojowi człowieka jest obecne w każdej dziedzinie edukacyjnej. 
Praktyka i refleksja nad wychowaniem łączą się zawsze z oczekiwaniem 
zaistnienia określonej pozytywnej zmiany. Jak pisze Duccio Demetrio – 
zmiana to synonim edukacji, tam gdzie stan nie ulega zmianie, nie ma mowy 
o edukacji (Demetrio 2006, s. 128–133). 

Można się zgodzić, że możliwość kształtowania (zmiany) własnych 
umiejętności i wiedzy warunkuje zdrowe i satysfakcjonujące życie człowieka. 
Kompetencja zmieniania jest więc poniekąd funkcją życiową, ponieważ 
człowiek rodzi się jako istota zdolna i potrzebująca udoskonalających trans-
formacji. Ta oczywistość jest o tyle skomplikowana, że sytuacja zmiany czę-
sto wywołuje napięcie pomiędzy chęcią a poczuciem przymusu (konieczno-
ścią). Peter Senge pisze, że na ogół ludzie deklarują chęć zmiany dopiero 
w sytuacji dla nich kryzysowej, a jednocześnie na pytanie: „Co zrobiłbyś, 
gdyby w twoim życiu nie było żadnych problemów” słuchacze Senge’a od-
powiedzieli „Zmieniłbym coś, stworzył coś nowego” (Senge 2006, s. 179). 
Ani zewnętrzne bodźce zmiany, takie jak sytuacje kryzysowe, ani wewnętrz-
ne, jak „pragnienie nowego” – nie gwarantują jeszcze możliwości i umiejęt-
ności jej przeprowadzenia. Lech Witkowski, opisując naturę zmian edukacyj-
nych wyjaśnia: „Humanistyczna intencja wspomagania rozwoju człowieka, 
niesprzężona w praktyce pedagogicznej z umacnianiem społecznego aspiro-
wania do zmiany i rozwijania kompetencji emancypacyjnej, zderzyć się może 
z postawą adresatów zabiegów edukacyjnych polegającą na negacji zarówno 
treści, jak i ich nadawcy” (Witkowski  2010, s. 102). Pedagogiczna i andra-
gogiczna intencja wspomagania rozwoju człowieka – nawet ta, która owocuje 
angażowaniem się dorosłych we własny rozwój, może przynieść marne owo-
ce, kiedy osobisty potencjał napotyka na „nie mogę”, „nie potrafię”, „nie 
wiem, jak to zmienić”. Przyczyn takiego „zmarnienia” potencjału rozwojo-
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wego można upatrywać w licznych czynnikach natury psychospołecznej. 
Można też – nie pozostając przy przyczynach – zapytać wprost o to, jaką 
wiedzą i umiejętnościami może posłużyć się andragog „tu i teraz”, aby 
wspomagać samorozwój dorosłych. W praktyce edukacji dorosłych pojawia 
się paradoks: poprzez uczestnictwo w edukacji dorosły rozwija swoją spraw-
czość i kompetencje emancypacyjne. Jednocześnie dorośli uczniowie i ich 
nauczyciele chętnie poddają się tradycyjnemu (technicznemu) modelowi 
edukacji ukierunkowanemu na przekazywanie gotowej wiedzy weryfikowanej 
ocenami. Można zgodzić się z Pawłem Rudnickim, który pisze, że „defektem 
edukacyjnym na każdym etapie edukacji (także wyższej) staje się minimalna 
odpowiedzialność za zmianę rzeczywistości” (Rudnicki 2009, s. 112), czego 
efektem jest szkoła, która tworzy trwały system społeczny, prowadzący do 
„kultur ciszy” (Rudnicki 2009, s. 114).  

Pojawia się pytanie – czy i jak uczestnictwo dorosłych w edukacji 
umożliwia im rzeczywistą zmianę, prowadzącą do emancypacji, jeśli emancy-
pacja przejawia się w świadomie podejmowanych czynnościach ukierunko-
wanych na uwalnianie się od zależności oraz konfrontowanie i odrzucanie 
różnych form nacisku (Czerepaniak-Walczak 1995, s. 14). Dorośli podejmu-
jący edukację (szkolną, pozaszkolną) – mniej lub bardziej świadomie dążą do 
zmiany – antycypują bowiem jakiś lepszy stan – jako efekt swoich wysiłków 
edukacyjnych. Kluczowe znaczenie dla powodzenia tych osobistych planów 
edukacyjnych ma jednak właśnie budowanie świadomości, a z tym wiąże się 
także wiedza o mechanizmach zmiany. Tymczasem umiejętność przeprowa-
dzania zmiany jest raczej kształtowana „na gorąco” w środowiskach pozasz-
kolnych (np. zawodowych), a dorosłym brakuje bazowej wiedzy na temat 
metodyki zmiany. Lech Witkowski, analizując stosunek edukacji do zjawiska 
zmiany społecznej używa pojęcia „niedoboru niezbędnej zmiany”. Ów niedo-
bór niezbędnej zmiany można rozumieć jako brak odpowiednich narzędzi, 
brak potrzeby lub stan lęku i oporu wobec zmiany (Witkowski 2010, s. 113). 
Sytuację zmiany można także postrzegać, tak jak zaproponowała Elizabeth 
Kübler-Ross – jako sytuację kryzysową wywołującą łańcuchową reakcję 
w postaci przewidywalnych stadiów: od szoku i zaprzeczenia, przez gniew, 
targowanie, depresję po integrację1.  Inną perspektywą umożliwiającą zrozu-
mienie mechanizmu zmiany jest mało znany schemat „czterech pokojów 
zmiany” opracowany przez Claesa Janssena (za: Wilson 2010, s. 178). Jans-
sen postrzega zmiany życiowe, jako cykle powtarzających się stanów: od 

                                                           
1 Czytelnikowi zapewne znane są etapy reakcji na zmianę według E. Kübler- 

-Ross, dlatego nie opisuję ich szczegółowo. Zainteresowani tym tematem znajdą 
szczegółową analizę w pracach E. Kübler-Ross, np. Kübler-Ross E., Koło życia. 

Rozważania o życiu i umieraniu, przekł. J. Korpanty, Laurum, Warszawa 2010, 
a także w podręcznikach psychologii, np.: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne por-

trety człowieka, Gdańsk 2005.  
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zadowolenia, przez zaprzeczenie i dezorientację, po odnowę i powtórne za-
dowolenie. Model ten ilustrują „cztery pokoje”2: 

 

Zadowolenie (z obecnego stanu rzeczy) 
Odnowa (zbudowanie nowej struktury, 

udoskonalonej już o nowe kompetencje) 
Zaprzeczenie (jako reakcja na zmianę 

dotychczasowego stanu) 
Dezorientacja (w świecie nowych zadań, 

ról i okoliczności) 
 

Rys. 1. Model czterech pokojów zmiany Claesa Janssena 

Źródło: Carol Wilson, Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, 

menadżerów i specjalistów hr, przekł. M. Lisek-Derek, MT Biznes, 
Sp. z o.o., 2010, s. 178. 

 
Analizując zjawisko zmiany, można także posłużyć się teorią dezinte-

gracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, według którego rozwój (zmia-
na, edukacja) przebiega wielokierunkowo – w cyklu: „wznoszenie-opadanie”, 
„wzrost-destrukcja” (Dąbrowski 1979). Człowiek w tym cyklu musi przejść 
przez stadia: rozluźnienia dotychczasowej struktury – następnie rozbicie 
starej struktury i w końcu budowa nowej struktury. Dzieje się tak, ponieważ 
w pewnym momencie życia dotychczasowa struktura osobowości zaczyna 
wydawać się człowiekowi nużąca, jednolita, ograniczająca, dlatego dochodzi 
do jej rozluźnienia i wreszcie rozbicia. Faza rozbicia struktury jest etapem 
przygotowań do przejścia na „nowy poziom”, bowiem dotychczasowa struk-
tura przestaje być adekwatną podstawą działania. Ostatnim etapem jest odbu-
dowanie utraconej jedności na wyższym poziomie, ponieważ dochodzi do 
ugruntowania nowych wartości i zmiany struktury osobowości (Dąbrowski 
1979, s. 9). Chociaż zmiany te wiążą się z momentami krytycznymi, chwilo-
wymi zaburzeniami w strukturze osobowości, to jednak dezintegracja ta jest 
procesem pożądanym, ponieważ jest podstawą tworzenia „nowych dynami-
zmów rozwojowych”, które pozwalają na pokonywanie wcześniejszych ogra-
niczeń (Dąbrowski 1979, s. 10–28).  

Zapoznanie dorosłych z tymi lub innymi modelami przebiegu zmiany 
może stanowić pierwszy krok do oswajania zmiany jako zjawiska procesual-
nego, a nie jednorazowej decyzji. Przyjęcie zmiany jako jednorazowego 
orzeczenia woli zmiany, bez wiedzy o procesie i o narzędziach zmiany nie-
rzadko prowadzi dorosłych do zniechęcenia zmianą, spadku motywacji 
i braku wiary we własne możliwości. Tymczasem zgoda na procesowy cha-
rakter zmian wzbogacona o metodykę zmiany może prowadzić do znaczącej 
poprawy jakości życia i edukacji.    

 

                                                           
2 Droga pomiędzy „pokojami” odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazó-

wek zegara, począwszy od fazy zadowolenia). 
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Możliwości wykorzystania modelu coachingowego  
w praktyce andragogicznej     

Opisany poniżej model pracy coachingowej można określić w uproszcze-
niu jako praktykę zmiany, ponieważ głównym uzasadnieniem intensywnego 
rozwoju tej dziedziny jest fakt, że prowadzi do skutecznych przemian (w życiu 
osobistym lub zawodowym). Można przyjąć jedną z licznych definicji, według 
której „coaching jest formą pomagania ludziom w osiąganiu celów, promowa-
niem produktywnej zmiany poprzez koncentrację na wzmacnianiu tożsamości 
i wartości i urzeczywistnianiu marzeń i celów” (Dilts 2006, s. 23).  

Coaching jest dziedziną i metodą rozwoju – zarówno osobistego, jak 
i zawodowego. W krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej ten nurt 
rozwojowy jest obecny od około 20–30 lat, głównie w obszarze biznesu, ale 
także rozwoju osobistego. W Polsce tematyka coachingu popularyzowana jest 
od kilkunastu lat, przy tym obecnie jest zauważany szczególny rozwój tego 
nurtu samorozwoju. Podobnie jak wcześniej w Ameryce Północnej i Zachod-
niej Europie, także w Polsce zainteresowanie coachingiem staje się naturalną 
konsekwencją rozwoju praktyki edukacji dorosłych. Przez kilkanaście ostat-
nich lat, a zwłaszcza od wstąpienia Polski do UE (i pojawienia się możliwości 
finansowania z UE edukacji dorosłych) zauważalny był wzrost zainteresowa-
nia dorosłych różnymi formami kształcenia (szkolnego i pozaszkolnego). 
Rozwój rynku edukacyjnego i rzeczywisty wzrost liczby uczących się prowa-
dzi do zjawisk, które z pewnością przyczyniają się dziś do zainteresowania 
i rozwoju coachingu. Mieczysław Malewski opisuje te zjawiska w kontekście 
przemian kulturowych polegających na „wkraczaniu społeczeństw w okres 
(ponowoczesności). Towarzyszy temu wzrost postaw podmiotowych i dążeń 
emancypacyjnych”, czemu towarzyszą „procesy autonomizacji uczenia się 
i poszerzanie się przestrzeni dla poznawczej wolności ludzi” (Malewski 
2006, s. 10). W innym miejscu Autor podkreśla, że autonomizacja praktyk 
edukacji dorosłych i ich dynamiczny charakter sprawiają, że są one niejedno-
znaczne (…), towarzyszy im różnorodność form i płynność struktur organiza-
cyjnych (Malewski 2010, s. 20).   

Pojawianie się nowych form i struktur organizacyjnych na polskim ryn-
ku edukacyjnym można także wiązać ze wzrostem konkurencyjności wśród 
organizatorów edukacji dorosłych.  Można zakładać, że instytucje i jednostki 
kształcące odpowiedziały na dużą część potrzeb szkoleniowych dorosłych – 
przygotowując adekwatną ofertę edukacyjną dla tych uczniów. Oczywiście 
dorastają kolejne pokolenia, a instytucje zatrudniają nowych pracowników 
i zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie pewnych kompetencji (np. inter-
personalnych czy specjalistycznych) będzie się utrzymywać na pewnym, 
stałym poziomie. Jednak duża część dorosłych ma za sobą „szkoleniowe 
abecadło” i poszukuje kolejnych inspiracji i form rozwojowych.  

Po drugie: zebrane, kilkuletnie już doświadczenia wynikające z popula-
ryzacji form aktywnej edukacji ukazały – owszem atrakcyjność i efektywność 
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metod aktywizujących, ale jednocześnie krótkotrwałość efektów takiego 
uczenia się. Zwykle wracamy do nawyków i postaw i chociaż wzbogacamy 
swoją wiedzę, to transfer wiedzy na nowe sposoby myślenia i zachowania 
stanowi raczej wyjątek niż regułę. O ile wcześniejsza dyskusja nad efektami 
kształcenia dorosłych związana była niejednokrotnie z pytaniem – co zrobić, 
aby dorosły zapamiętał, przeżył i umiał jak najwięcej, o tyle obecnie pojawia 
się często pytanie – jak uczyć, aby efekt zmian edukacyjnych był trwały? 
Hanna Solarczyk-Szwec podkreśla, że szczególną rolę w edukacji dorosłych 
odgrywa uczenie się przez doświadczenie, ponieważ dzięki niemu dorośli 
utwierdzają, rewidują i korygują swoją wiedzę (Solarczyk-Szwec 2010, 
s. 37). Dodaje także, że oprócz uczenia się przez doświadczenie konieczna 
jest refleksyjność, czyli zdolność do namysłu nad własnym myśleniem (Solar-
czyk-Szwec 2010, s. 39). A zatem trwałość zmian edukacyjnych można wią-
zać z takim uczeniem, którego treścią jest doświadczenie osoby uczącej się, 
a metodą refleksyjność.  

Opisane zjawiska: rozwój aspiracji edukacyjnych dorosłych, poszuki-
wanie metod utrwalania zmian i ugruntowanie praktyk uczenia się przez do-
świadczenie – przyczynią się, moim zdaniem, do popularyzacji coachingu 
w obszarze edukacji dorosłych w kolejnych latach.  

W jaki sposób metody i wiedza coachingowa mogą wspomagać uczenie 
się dorosłych? Pierwszą inspiracją może okazać się model komunikacji co-
achingowej. W istocie jest on spopularyzowany w humanistyce od dawna, 
ponieważ model komunikacji coachingowej opiera się na dialogu sokratej-
skim. Podstawą komunikacji w coachingu jest inspirujące pytanie coacha 
i swobodna wypowiedź klienta (tzw. coachee). Coach skoncentrowany jest na 
wysłuchaniu klienta i wszystkie zadane pytania dotyczą wypowiedzi klienta, 
nie odnoszą się zaś do wiedzy coacha. Tu tkwi różnica, ponieważ coach 
przyjmuje rzeczywistą postawę poznawczej naiwności. Nie ma w tym modelu 
miejsca na sokratejską ironię, a każda wypowiedź klienta jest uznana za 
prawdziwą i wartościową. Jeśli ktoś podejmuje tu krytykę i osąd – to może 
nim być tylko sam klient. Także klient jest tym, kto szuka dla siebie rady, 
sugestii i rozwiązań.  

A zatem dorosły w trakcie sesji coachingowej nie jest poddany żadnej 
ocenie, nie może także oczekiwać wskazówek co do dalszego postępowania 
ze strony coacha. W codziennej sytuacji komunikacyjnej (ale także w sytu-
acjach edukacyjnych) pewne wypowiedzi dorosłego (ucznia) mogą napotkać 
krytykę, komentarz, śmiech, zdziwienie albo chęć doradzania ze strony słu-
chacza. To z kolei niejednokrotnie prowadzi do oporu i niechęci wobec słu-
chacza (nauczyciela, doradcy) i wobec sugerowanej zmiany – choćby obiek-
tywnie była ona uzasadniona.  W trakcie sesji coachingowej dzieje się ina-
czej, ponieważ coach pełni funkcję „przejrzystego lustra”: Klient nie może 
oczekiwać komentarza, sugestii, porad, w zamian otrzymuje otwarte zaintere-
sowanie, nawet dla najbardziej zdawałoby się irracjonalnych wypowiedzi. 
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Wobec braku oceny z zewnątrz – dorosły sam poddaje krytyce własne pomy-
sły i samodzielnie określa, co jest dla niego sensowne, czego potrzebuje, jak 
może osiągnąć cel. Uwzględniając emancypacyjną funkcję edukacji doro-
słych – taki „usamodzielniąjący” dorosłego ucznia model komunikacyjny jest 
z pewnością korzystny. Ilustracją tej sytuacji niech będzie wypowiedź jednej 
z uczestniczek coachingu: Miałam energię i chciałam zmian. Ale nie wiedzia-

łam, czego chcę. Dzięki coachingowi usłyszałam co mówię. Usłyszałam sama 

od siebie – czego chcę. Usłyszałam siebie  (E.). 
Z pewnością ten model komunikacji nie jest uniwersalny – służy on 

określonemu celowi, czyli przełożeniu siły sprawczej z nauczyciela, doradcy, 
coacha na podmiot – czyli ucznia, studenta, klienta. A zatem jest on użytecz-
ny w sytuacjach bezpośredniego kontaktu i w takich sytuacjach edukacyj-
nych, gdzie szczególnie istotne jest rozwijanie samodzielności i samosterow-
ności. W obszarze edukacji szkolnej wyobrażam sobie szczególną użytecz-
ność tego modelu komunikacji w spotkaniach seminaryjnych, konsultacjach, 
a także w trakcie pracy nad indywidualnymi projektami. W edukacji pozasz-
kolnej – możliwości wykorzystania tego modelu są jeszcze większe, na przy-
kład w sferze pracy zawodowej. Jednocześnie trzeba podkreślić, że wbrew 
praktykom reklamowania „stuprocentowej skuteczności coachingu” – model 
rozmowy coachingowej nie będzie ani adekwatny, ani skuteczny w wielu 
sytuacjach edukacyjnych. Mieczysław Malewski podkreśla, że mitem jest 
traktowanie uczenia się jako działalności radosnej, rozwojowej i twórczej 
i uznanie, że najbardziej szlachetną strategią poznawczą jest bezinteresowne 
samokształcenie (Malewski 2010, s. 93). Można przypuszczać, że dla wielu 
dorosłych coaching nie będzie satysfakcjonującą formą rozwoju, jeśli będą 
oni potrzebowali raczej doradztwa, motywacji zewnętrznej czy nawet pew-
nych form „przymusu” (np. społecznej presji), aby zrealizować określone 
cele. Dlatego model komunikacji coachingowej w wielu sytuacjach edukacyj-
nych nie przyniesie takich efektów, jakie dorosły mógłby uzyskać na przykład 
dzięki doradztwu czy mentoringowi. 

Podążając dalej – warto przyjrzeć się zasadom i metodom, które stosuje 
coach, aby klient przeszedł z etapu komunikowania o własnych celach do 
etapu działania. Zgodnie z cytowanymi słowami Witkowskiego trzy przyczy-
ny uniemożliwiające zmianę to: opór, brak potrzeby zmiany i brak narzędzi 
zmiany. Coach – wspomagając zmianę klienta, posługuje się: 1) określonymi 
narzędziami, które służą b) zbadaniu motywacji do zmiany (pobudzeniu tej 
motywacji) i 3) oswojeniu ze zmianą (zniwelowaniu oporu). Ugruntowaniu 
w zmianie może służyć świadomość, że akceptacja zmiany nie oznacza rezy-
gnacji z dotychczasowych wartości i reguł. Wierność własnym wartościom 
i regułom może być „punktem stałym”, psychologicznym i emocjonalnym 
oparciem w sytuacji zaburzonego poczucia bezpieczeństwa, jakie niesie 
zmiana. „Dlaczego to jest dla Ciebie takie ważne?” – oto jedno z najważniej-
szych pytań coachingowych, które wyzwala u klienta refleksję nad rzeczywi-
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stymi dążeniami i motywami podjęcia zmiany. Uświadomienie sobie swoich 
kluczowych wartości i osobistego wpływu na możliwość realizowania tych 
wartości powodują, że nawet trudne zadania stają się po prostu konsekwencją 
własnych wyborów. 

Bazą, na jakiej dokonuje się całość zmiany jest klimat wsparcia i zaufa-
nia – jakim coach obdarza klienta. Klimat ten wynika z przestrzegania szcze-
gółowych zasad, które opisują relację coachingową. Są one następujące: 
świadomość, odpowiedzialność, wiara w siebie, wolność od poczucia winy, 

zorientowanie na rozwiązanie, wyzwanie, działanie (Wilson 2010, s. 33–37). 
Wszystkie one dotyczą tożsamości klienta, to znaczy, że coach traktuje klien-
ta jako osobę: świadomą, odpowiedzialną, stymuluje jej wiarę w siebie, 
uwalnia od poczucia winy itd. Służą temu: opisany wcześniej model komuni-
kacyjny, w którym nie ma miejsca na osąd, krytykę czy sugestię, ale także 
konkretne narzędzia stymulujące osobę dorosłą do pogłębionej refleksji 
i zaangażowanej pracy nad sobą. Pewna część narzędzi służy „porządkowa-
niu” klienta i pomaga mu w precyzowaniu myśli, planów i celów. Zwykle 
duża część trudności z wprowadzeniem zmiany wynika z faktu, że ludzie nie 
precyzują celu działania lub cel jest pozorny i nie wiadomo dokładnie, czego 

chcemy. „Chcę być szczęśliwa”, „Chcę się rozwijać zawodowo”, „Chcę mieć 
lepsze warunki życia”, „Chcę odrobiny stabilizacji” – oto popularne cele. 
W trakcie rozmowy coachingowej, coach zapyta klienta: „Co to znaczy dla 
ciebie, że jesteś szczęśliwa?”; „Po czym poznasz, że jesteś szczęśliwa?”; „Co 
będzie wtedy, kiedy już osiągniesz stabilizację?”; „Ile waży dla Ciebie odro-

bina stabilizacji?”; „Co by się stało gdybyś osiągnął więcej niż odrobinę 
stabilizacji?”. Pytania te często pomagają w określeniu rzeczywistego celu 
osoby i odróżnieniu go od społecznych wobec niej oczekiwań. Coach powi-
nien pracować „na dwóch poziomach”: na konkretnym, zwerbalizowanym 
celu, który zostaje doprecyzowany, ale także na metapoziomie – ponieważ 
stymuluje budowanie samoświadomości klienta. Proces porządkowania 
i budzenia świadomości opisują słowa uczestniczki coachingu: 

Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to stwierdzenie, że przed 

coachingiem błądziłam we mgle. Pociągałam kilka sznurków na raz, a nie 

umiałam ich sobie poukładać, poszeregować. Coaching mi w tym pomógł. 

Pomógł mi się zorganizować, (…) czułam, że mogę wszystko, rzeczywiście 

poczułam, że mogę więcej niż mi się wydawało. Że w pewnych dziedzinach 

jestem lepsza niż mi się wydawało. Coach  jest dla mnie jak trener. „Pilnu-

je”, bym była w formie, bym wierzyła, że można, że mogę wszystko. Co jest 

charakterystyczne? Czuję się „wzmacniana”, czuję, że mi to pomaga. Daje 

mocno do myślenia. Zadajesz czasem takie pytania..., które mnie zaskakują..., 

a jednocześnie cieszę się, że padają bo to mi pomaga. Skupiamy się na celu, 

ale to dalej ode mnie zależy, czy go osiągnę... (L.). 
Po to, aby klient osiągnął opisany wyżej efekt „poczucia jasności”, „po-

układania”, a także „wzmocnienia”, coach stymuluje go do refleksji i odpo-
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wiedzi na pytania o cel, wartości leżące u podstaw celu, zasoby klienta, moż-
liwości wsparcia, ale także o „misję”. Misja oznacza tu głębszy sens działań 
klienta – Właściwie co jest w tym takie ważne? Jak wpłynie to na inne sfery 

twojego życia? Jak ocenisz to działanie u kresu swojego życia?  Niejedno-
krotnie klient słyszy takie pytania i jest zaproszony do odpowiedzi na nie po 
raz pierwszy w życiu. A zatem raz jeszcze warto podkreślić, że celem co-
achingu jest nie tylko pojedyncza zmiana, ale budzenie samoświadomości 
i refleksyjności.  

W procesie pracy z klientem coach może wykorzystywać pewne modele 
pracy, które ten proces porządkują, np. znany model GROW, model 
ACHIVE, piramidę Diltsa itd. Spośród metodologii coachingowych, które 
mogą znaleźć zastosowanie w edukacji dorosłych, na przykład w dydaktyce 
akademickiej warto wymienić metodologię appreciative inquiry (badanie 
doceniające). Metoda opracowana przez Davida Cooperridera opisuje cztery 
etapy uczenia się/zmiany. Proces obejmuje etapy:  
• odkrywanie (discovery) – czyli identyfikacji tego, co już obecnie dosko-

nale funkcjonuje, 
• marzenie (dreaming) – wyobrażenie idealnego stanu rzeczy, 
• projektowanie (design) – opracowanie strategii osiągnięcia wymarzonego 

planu, 
• przeznaczenie (destiny) – pozwolenie, aby zmiana dokonywała się 

w sposób stopniowy, elastyczny, we współpracy z innymi i wykorzysta-
niem dostępnych zasobów (za: Wilson 2010, s. 186). 

Wartość takiego podejścia wynika z bazowego założenia, że efektem 
uczenia się ma być nie tylko odczuwalny przyrost wiedzy u osoby uczącej się. 
Chodzi tu także o autentyczne zaangażowanie uczącego się i transformację 
postaw zgodną z jego wartościami, ale także wpisującą się w działalność całej 
organizacji (szkoły, miejsca pracy itp.). W tym miejscu warto dodać, że 
w odniesieniu do instytucji (np. szkoła, zakład pracy) i grup (rówieśnicze, 
rodzina, zespoły pracownicze) wprowadza się coraz częściej coaching gru-
powy, którego celem jest wynegocjowanie wspólnych dążeń grupy.       

Jakie znaczenie może mieć praktyka coachingowa w edukacji doro-
słych? Poszukując miejsca coachingu w edukacji dorosłych, można posłużyć 
się pojęciem jałowych i owocnych trajektorii uczenia się Petera Jarvisa (Za: 
Malewski 2010, s. 100–104). Jarvis traktuje uczenie się jako proces egzy-
stencjalny – zainicjowany przez określone zdarzenia biograficzne, a jedno-
cześnie kształtujące biografię. Związki między uczeniem się a biografią mogą 
być wielorakie: jałowe lub owocne. Jałowe trajektorie są efektem takich sytu-
acji uczenia się, w których człowiek: działa rutynowo, jego działania nie są 
przedmiotem refleksji lub jeśli wiedza sprzeczna z doświadczeniem uczącego 
się wzbudza negatywne emocje i jest odrzucona. Z kolei trajektorie owocne 
to takie, które niosą refleksyjną transformację bądź uczący działa bezreflek-
syjnie i nieświadomie, ale dokonuje zmian własnych zachowań, ucząc się 
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w działaniu. A zatem „owocność” uczenia się wynikałaby z zaistnienia rze-
czywistej zmiany – nieważne, w jakim stopniu uświadomionej. „Bezowoc-
ność” to według Jarvisa brak zmiany i brak refleksji, nawet, jeśli jednostka 
ma możliwość zetknięcia się z nową, nieznaną wiedzą. Podobne wnioski 
płyną z koncepcji uczenia się transformatywnego Jacka Mezirowa – uczenie 
się jest transformatywne, jeśli umożliwia zmiany dotychczasowych schema-
tów poznawczych. W świetle tych teorii uczenia się dorosłych –  coaching 
jest modelem pracy umożliwiającym transformację schematów poznawczych 
i prowadzi do owocnych trajektorii uczenia się. Elementem owocnego ucze-
nia się dorosłych jest refleksyjność – a jak opisano wyżej, model komunikacji 
coachingowej stymuluje taki osobisty wgląd uczącego się we własne motywy, 
cele i wartości. Jack Mezirow proponuje, aby w procesie tranformatywnego 
uczenia się wykorzystać problemowe uczenie się i konfrontować dorosłych 
z problemami dla nich nieznanymi, co uniemożliwia odwołanie się do skost-
niałych schematów poznawczych (Za: Malewski 1998). W pracy coachingo-
wej rolę takiego problemowego zadania odgrywa odpowiednio sformułowane 
pytanie. Podstawowe reguły stawiania pytań w trakcie rozmowy coachingo-
wej to otwarty charakter pytań oraz pogłębianie odpowiedzi klienta. To sty-
muluje klienta do poszukiwania rzeczywistych uzasadnień własnych wypo-
wiedzi, a często do obalania utartych schematów myślenia.       

Kolejny związek, jaki dostrzegam między praktyką edukacji dorosłych 
a możliwościami coachingu wynika ze współczesnej definicji nauczyciela 
dorosłych. Współcześnie rolę tę określa się jako facylitatora edukacji doro-
słych (Knowles, Holton, Swanson 2009, s. 82). Facylitator „ułatwia” proces 
uczenia się – głównie dzięki takim cechom jak autentyczność, szacunek, 
niezawłaszczanie, empatia, wrażliwe słuchanie (Knowles, Holton, Swanson 
2009, s. 82). Rola nauczyciela dorosłych – facylitatora odpowiada krytycz-
nemu modelowi uczenia się dorosłych opisanemu przez Mieczysława Malew-
skiego. Zdaniem Malewskiego celem uczenia (się) w tym ujęciu jest budzenie 
świadomości, co prowadzi do emancypacji jednostki. Nauczyciel pełni tu 
„służebną” rolę, uznając zdolność ucznia do samostanowienia. Nauczyciel 
wspomaga ucznia – prowadząc z nim dialog, lecz odpowiedzialność za zmia-
nę (edukację) spoczywa na uczącym się (Malewski 2001, s. 284). Cechy 
krytycznego modelu uczenia się, takie jak dialogowość, czerpanie z biografii, 
usamodzielnianie powodują, że jest to model szczególnie adekwatny dla 
działań w przestrzeni edukacji nieformalnej. Podobnie – coaching jako meto-
da i forma rozwoju wydaje się najbardziej naturalne wpisywać w obszar edu-
kacji nieformalnej. Nie wyklucza to jednak możliwości inspirowania się mo-
delem pracy coachingowej w formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych, 
o czym wspominałam wcześniej.  

 
 



 Zagadnienie „zmiany” a możliwości wykorzystania coachingu … 

 

91 

Podsumowanie 

Wykorzystanie metodyki i modelu komunikacji coachingowej w eduka-
cji szkolnej i pozaszkolnej dorosłych z pewnością przyczynia się do autono-
mizacji procesów uczenia się dorosłych. Przede wszystkim tam, gdzie punk-
tem wyjścia do działań edukacyjnych stają się bazowe wartości i zasoby do-
rosłego ucznia, mniejsze znaczenie odgrywają bariery edukacyjne, a cel edu-
kacyjny jest identyfikowany jako własny, a nie jako cel instytucji. Nauczyciel 
dorosłych – zamiast wkładać energię w to, aby dorośli zinternalizowali za-
proponowane im odgórnie cele i uznali wartość instytucjonalnych programów 
i praktyk, może mieć rzeczywistą okazję stać się facylitatorem edukacji doro-
słych. Dodatkowym uzasadnieniem korzystania z narzędzi coachingowych 
jest ich prostota i wynikająca z tego rzeczywista radość dorosłych doświad-
czających naturalnej przyjemności uczenia się i rozwijania. Lech Witkowski 
pisze: „Dopuszczenie autonomii jako potencjału kompetencyjnego (…) to nie 
„gest” humanistyczny społeczeństwa wobec jednostki (czy instytucji wobec 
jej pracowników). Na etapie złożonego funkcjonowania systemu społecznego 
(…) i objawów kryzysu, postęp społeczny zależy od kompetencji „emancypa-
cyjnej” jednostek.  Warunkiem rozwiązania kryzysu tożsamości jest odblo-
kowanie rozwoju jednostek i nabywanie kompetencji do działania poza do-
puszczone instytucjonalnie, dominujące w niej matryce postaw” (Witkowski 
2010, s. 111). Praktyka coachingowa dostarcza dowodów na możliwość ta-
kiego „odblokowującego” uczenia się.  

Jednocześnie w powyższym wywodzie wskazałam, że model coachin-
gowy, choć skuteczny – nie jest panaceum na brak motywacji lub lenistwo, 
nie jest uniwersalną techniką motywacyjną, ale dyscypliną myślenia i działa-

nia
3.   

W takim właśnie znaczeniu – jako dyscyplina, która uczy jak precyzyj-
nie określać własne cele i jak skutecznie do nich dążyć – stanowi inspirację 
dla obecnych modeli edukacji dorosłych. Jest to wiedza o charakterze uniwer-
salnym – a więc może być zarówno treścią edukacji dorosłych, jak i uży-
teczną metodyką pracy z dorosłymi.    
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Summary 

The issue of „change” and the possibilities of introducing coaching into 
the education of adults 

Key words: adult education, coaching, lifelong learning, andragogy practise. 
 
The question of change appears both in the anagogical discourse and in 

the coaching practise. Coaching has been continually gaining popularity as a 
method of personal and professional development focused on the planned and 
conscious changes made in the lives of the adults. The theory and practise of 
adult education also relate to the lifelong, non-formal education and  
development. Therefore, the authoress of this article presents the possibilities 
resulting from mutual cooperation of those two disciplines. The aim of this 
article is to search for the place and significance of coaching in adult educa-
tion. The authoress presents the basic elements of coaching practice, such as: 
coach-client relations, a model of coaching communication, as well as coach-
ing models and tools. She presents the advantages and possibilities of intro-
ducing those elements into the education of adults – in the context of change, 
illustrating the text with quotations of the real coaching clients. She also  
emphasizes the limitations of coaching practice, which however, do not elimi-
nate the advantages of using this model in andragogy.  

 


