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E w a  D ę b s k a

MENTOR,  COACH,  FACYLITATOR  
–  TRZY  ROLE  DORADCY  ZAWODU1

Słowa kluczowe: coaching, mentoring, facilitating, doradca zawodu, doradztwo 
zawodowe.

Streszczenie: W zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości nieustannym zmia-
nom podlegają wykonywane zawody. Coraz częściej nie tylko rynek pracy, ale 
praktyka weryfikują przydatność profesji. One również wpływają na zmianę działań  
i wymuszają przeobrażenia filozofii wykonywania zawodu. W świetle powyższego 
spostrzeżenia autorka podejmuje  wątek ról, jakie współcześnie rzeczywistość za-
wodowa stawia przed doradcą zawodu. Wprowadza czytelnika w świat coachingu, 
mentoringu i facylitatingu, obszarów działania osób profesjonalnie zajmujących się 
poradnictwem zawodowym. Autorka charakteryzuje te obszary, a następnie odnosi 
je do myślenia paradygmatycznego.

Problematyce mentorigu, coachingu i facylitatingu do tej pory w Polsce po-
święcono niewiele uwagi. Pojęcia te jednak już od początku lat dziewięćdziesią-
tych pojawiają się w literaturze zagranicznej, zwłaszcza odnoszącej się do obsza-
ru poprawy jakości funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. Badania (Garvey, 
Alfred 2000) eksplorujące te obszary prowadzone są w niewielkich grupach, 
zaś wnioski z nich przyczyniają się do powstawania schematów postępowania  
w czasie prowadzonych zajęć. Schematy te jednak najczęściej wykorzystywane są  
w konkretnych sytuacjach szkoleniowych w określonych instytucjach. Nie mogę 
być stosowane jako ogólna zasada, wzór zachowań w niejednorodnych okolicz-
nościach w różnych przedsiębiorstwach. Nie aspirują one do miana ogólnych, 
generalnych reguł postępowania. Korzyści z tego typu badań są nie do przecenie-
nia, ponieważ pozwalają na zdiagnozowanie obszarów wymagających poprawy  
i doprowadzają do podniesienia jakości funkcjonowania pracowników oraz  
w konsekwencji osiągania przez nich sukcesów. Można zatem uznać, że intere-
sujące mnie pojęcia wpisują się w środowisko pracy, jak również stają się kate-
1 Zawarte w artykule kluczowe pojęcia od kilku lat są  używane w Polsce. Stosowanie tych termi-

nów jako zbędnych neologizmów przypisanych pojęciom szkolenie, trening jest dość często kry-
tykowane. Przyjmuję je jednak w tekście, ponieważ jak dotąd brakuje ekwiwalentnych odniesień 
w języku polskim.
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goriami edukacji nieformalnej. Wielu doradców zawodowych pełni rolę mentora, 
coacha albo facylitatora. 

W niniejszym tekście podejmuję próbę dokładnego przyjrzenia się funkcjo-
nowaniu doradcy zawodu w trzech rolach – mentora, coacha, facylitatora. Takie 
podejście oczywiście wymaga nie tylko doprecyzowania definicji wymienionych 
pojęć, ale wskazania ich implementacji w doradztwie. Terminy te bowiem za-
korzenione są w obszarach związanych z edukacją, rozwojem zawodowym, jak 
również z poradnictwem. Ułomnością omawianych pojęć jest brak bądź bardzo 
niewielki zakres prowadzonych badań i rozważań teoretycznych nad nimi. W li-
teraturze przedmiotu odnaleźć można raczej poradnikowe podejścia, przydatne 
do prowadzenia szkoleń, pozbawione jednak podstaw teoretycznych. Zaniedbanie 
to można tłumaczyć niedookreśloną istotą samych terminów i w związku z tym 
podejmowania raczej intuicyjnych działań, myślenia w tych kategoriach o rozwo-
ju i doradzaniu innym. Ponadto pojęcia te w pracach poświęconych powyższej 
problematyce omawiane są bardzo często razem, nierzadko też w opozycji do 
terapii2. 

Mentoring

Mentor (mit. gr.) to w Odysei Homera mieszkaniec Itaki, stary przyjaciel 
Odyseusza, który odpływając na wojnę trojańską, pozostawia pod opieką Men-
tora swój dom. Postać Mentora przybierała Atena, jako wcielenie mądrości, 
towarzysząc Telemachowi w podróży na Pylos i udzielając młodzieńcowi rad,  
a także pomagając Odyseuszowi w walce z zalotnikami Penelopy. Imię to używane 
bywa popularnie jako synonim doświadczonego doradcy, przewodnika (życiowe-
go), wychowawcy, zwłaszcza od czasu ukazania się Przygód Telemacha, Franco-
is Fenelona (Kopaliński 2000). Przyjmując powyższą definicję, można odnieść 
mentoring do pracy doradcy zawodu. Takim doświadczonym człowiekiem jest  
w ujęciu Davida Clutterbucka mentor, czyli (…) człowiek doświadczony, który 
chce podzielić się swoją wiedzą z kimś o doświadczeniu skromniejszym, w relacji 
charakteryzującej się wzajemnym zaufaniem (Parsloe, Wray 2002, s. 78).  Podob-
nie na ten temat myśli Gordon Shea. Twierdzi on, że mentorzy to ludzie, którzy po-
przez własną pracę i działanie pomagają innym wykorzystać ich własny potencjał 
(Parsloe, Wray 2002, s. 78). Mentor zaś, niebędący w bezpośredniej zależności 
służbowej z podopiecznym,  towarzyszy mu w realizowaniu celów, ukierunkowa-
nych na rozwój zawodowy. Pomaga podopiecznemu poradzić sobie z dylematami 
natury zawodowej (...) nierzadko okazuje osobiste zaangażowanie, wykraczające 

2 Bruce Peltier wskazuje również różnice między coachingiem i terapią. Terapia  koncentruje się na 
przeszłości i zakłada bierne nastawienie „klienta”, w przeciwieństwie do niej coaching nastawio-
ny jest na teraźniejszość i przyszłość. W trakcie aktywnej rozmowy klient analizuje problemy, 
które znajdują się, w przeciwieństwie do terapii, w otoczeniu klienta lub pośrednio dotyczą 
klienta.
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poza zawodowe kwestie (Luecke 2004). Mentor dzieli się swoim doświadcze-
niem, udziela rad, własnym przykładem wskazuje jak postępować, jest osobą god-
ną naśladowania (Wołk 2009), która demonstruje właściwe postawy. 

Szczególne miejsce w rozważaniach nad osobowością mentora zajmują jego 
działania, czyli mentoring. W literaturze nie ma zgody co do definicji tego termi-
nu. Poszczególni teoretycy akcentują różne aspekty tej koncepcji. David Meg-
ginson zwraca uwagę na możliwości wykorzystania mentoringu w zarządzaniu: 
Mentoring jest niezwykle ważną pomocą w rozwijaniu umiejętności personelu. 
Wymaga patrzenia w przyszłość i zauważania tkwiących w niej możliwości. Po-
trzeba takiego zaufania, jakiego brakuje w tradycyjnym zarządzaniu, gdzie liczy 
się przede wszystkim dyscyplina i wyniki (Luecke 2004, s. 125). Mentoring bywa 
również określany … jako udzielanie drugiej osobie indywidualnej pomocy nie-
liniowej w przekształcaniu wiedzy, pracy lub myślenia (Megginson i in. 2008). 
Autorzy tego podejścia sytuują mentoring w działaniach menedżera, stąd też  
w ich opinii najczęściej nie należy on do obowiązków kierownika liniowego3. Po-
wierzony zostaje starszemu, bardziej doświadczonemu doradcy, który wspierając 
podopiecznego w dokonywaniu zmian, ukazuje mu szerszą perspektywę czynno-
ści aktualnie przez niego podejmowanych.

Jedną z cech mentoringu w opinii O. Megginsona jest wspieranie w dokony-
waniu istotnych zmian. Rola mentora polega na pomocy uczniowi w uchwyceniu 
szerszego znaczenia tego, co się aktualnie dzieje, a co na pierwszy rzut oka może 
się wydawać nieistotne (Parsloe, Wray 2002, s. 17–18) oraz na udzielaniu rad, 
informacji lub wskazówek przez jednostkę dysponującą stosownym doświadcze-
niem, umiejętnościami lub wiedzą specjalistyczną. Ich głównym celem staje się 
wspieranie osobistego i zawodowego rozwoju innej osoby (Luecke 2004). Men-
toring, zdaniem autora, pomaga w przenoszeniu takiej wiedzy, która jest dostępna 
tylko nielicznym wybrańcom, od jednej grupy pracowników do drugiej. Pomaga 
menedżerom podejmować strategiczne, biznesowe decyzje dotyczące zatrzyma-
nia w instytucji najbardziej wartościowych pracowników oraz rozwija zasoby 
ludzkie w przedsiębiorstwie.

Wyżej przytoczone definicje w dużym stopniu przenikają się. Oscylują wo-
kół takich pojęć, jak: rozwój, pomoc, kariera. Można uznać, że mentoring wyko-
rzystywany podczas szkoleń staje się pełną zaufania relacją zachodzącą między 
uczniem a będącym poza zależnościami służbowymi mistrzem. Celem współpra-
cy staje się odkrywanie, stymulowanie, inspirowanie i rozwijanie potencjału pod-
opiecznego, dzięki czemu rozwija on swoją świadomość i otwiera się na nowe 
wyzwania. W powyższych ujęciach mentoringu autorzy podkreślają również zna-
czenie procesualności w doradzaniu. Staje się on  długofalowym procesem, zaś 
jego efekty są płynne i oddalone w czasie.
3 W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wyróżnia się trzy szczeble kierowania. Kierownic-

two naczelne, średniego szczebla oraz liniowe. Kierownik liniowy stoi najniżej w hierarchii kadry 
kierowniczej. Najczęściej odpowiedzialny jest za kierowanie pojedynczym działem (Kaczmarek, 
Sikorski 1999).
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W literaturze przedmiotu można odnaleźć trzy najczęściej charakteryzowane 
typy mentorów: kooperacyjny, branżowy i społeczny. Mentor korporacyjny peł-
ni rolę przewodnika, doradcy i konsultanta na różnych etapach kariery, mentor 
branżowy zostaje powołany przez organizacje zawodowe lub agencje rządowe  
w celu poprowadzenia kandydata przez program szkolenia wymagany do zdoby-
cia kwalifikacji. Z punktu widzenia niniejszego tekstu najbardziej interesujący 
jest typ mentora społecznego. Jego celem staje się między innymi pomoc ludziom 
wykluczonym z rynku pracy, polegająca na dyskusji na temat problemów i spo-
sobów ich przezwyciężania przez podopiecznego oraz ukształtowanie umiejęt-
ności kierowania własnym procesem uczenia (Parsloe, Wray, 2002). Powyższe 
rozważania prowadzą do wniosku, że warto przenieść myślenie mentoringowe na 
obszar doradztwa zawodowego4. Wydaje się, że niejeden doradca wykorzystuje 
ten model albo jego elementy w swojej pracy. Zadaniem doświadczonego doradcy 
staje się udzielanie konsultacji osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych. Wielu aspiruje do bycia mentorem. 

Mentor zatem jest takim doradcą, który z pewnością wywiera duży wpływ na 
podopiecznego, kształtuje sposób analizy własnych zachowań, pomaga uchwycić 
szerszy kontekst określonego zjawiska, nierzadko staje się wzorem do naślado-
wania, np. w podejściu do rozwiązywania problemów nie tylko zawodowych, ale  
i życiowych.  Mentoring zaś staje się zindywidualizowanym procesem uczenia się 
autorefleksji oraz namysłu nad rozumieniem kontekstów działania. Kształcenie to 
zachodzi w dialogu mistrz–uczeń i ma charakter długotrwały. 

Kwintesencję sposobu działania mentora w relacji z radzącą się osobą two-
rzy forma „bycia tuż przy”. Takie podejście bliskie jest konstruktywistycznemu 
(bardziej społecznemu niż psychologicznemu) myśleniu o doradztwie. Należy 
zaznaczyć, że chodzi o konstrukt teoretyczny, za pomocą którego doradca może 
wyjaśniać  i interpretować rzeczywistość, wręcz pomagać w refleksji i namyśle 
nad własną pracą. Perspektywa konstruktywistyczna umożliwia mu refleksję 
nad sobą w roli i o działaniu w roli. W dialogu doradczym nie zakłada się celu  
o charakterze sprawnościowym, rozmowa bowiem nie jest nastawiona na cel, ja-
kim w paradygmacie behawioralnym jest np. znalezienie pracy. Doradca – mentor 
pracuje wraz ze swoim podopiecznym procesualnie, efektem ich współpracy jest 
zmiana w podejściu do wykonywanego zawodu i własnego życia. Radzący się nie 
uzyskuje instrukcji jak działać. Tworzy jednak własne narzędzia intelektualne do 
konstruowania rzeczywistości. Konstruktywistyczny kierunek myślenia uwzględ-
nia perspektywę subiektywną osoby radzącej się. Perspektywa ta stanowi bowiem 
podstawę do personalizowania znaczeń oraz uwzględnia kontekst społeczno-kul-
turowy. Doradca – mentor nie nadaje znaczeń, współtworzone są one w toku spo-
łecznych procesów ich negocjowania. Wiedza wytworzona podczas rozmowy do-
4 Na szczególną uwagę,  z punktu widzenia zastosowania mentoringu w pracy doradca zawodu,  

zasługuje tekst Jacka Pyżalskiego (2008). Autor ujmuje mentoring jako jedną z metod wspierania 
człowieka. Pokazuje nie tylko funkcje, rodzaje, efekty działań mentoringowych, ale opisuje przy-
kłady wykorzystania mentoringu w pracy projektowej prowadzonej z ludźmi bezrobotnymi 50+.
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radczej ma charakter spersonalizowany – radzący jest jej twórcą, nikt z zewnątrz 
nie może go zastąpić w tworzeniu tej wiedzy. Diagnoza sfery aktualnego rozwoju 
oraz budowanie sfery najbliższego rozwoju, dopasowanie do niej oferty zadań do 
wykonania staje się treścią rozmowy doradczej mentora z podopiecznym. 

Coaching

Poszukując proweniencji kluczowego dla rozważań podjętych w artyku-
le słowa odnaleźć ją można w źródłosłowie angielskiego terminu coach, które 
w XVI wieku funkcjonowało w języku węgierskim. Kocsi oznaczało wówczas 
specyficzny powóz przeznaczony do dalekich podróży. Przyjęte w późniejszym 
okresie na terenie Europy (m.in. coche w języku francuskim, kotsche w niemiec-
kim, cochio we włoskim, polskim kocz) w niezmienionym znaczeniu pozostało 
do dzisiejszych czasów (Marciniak 2009). Pojęcie to stało się popularne w XIX 
wieku na Uniwersytetach: w Oxfordzie, a następnie w Cambridge. Oznaczało ono 
wówczas opiekuna naukowego, który współpracował indywidualnie ze studen-
tami i wspierał ich w osiąganiu celów naukowych. Termin ten z biegiem czasu 
stawał się coraz bardziej popularny. Łączono go z trenowaniem, instruowaniem, 
szkoleniem, jednak żadne z tych pojęć nie dookreślało istoty coachingu.  

Pojęciu coachingu poświęcono w literaturze przedmiotu zdecydowanie wię-
cej uwagi niż mentoringowi. Dominują tu dwa główne obszary zainteresowania: 
pierwszy z nich obejmuje obszar teorii zarządzania, drugi zaś dotyczy psycholo-
gii. W obydwu podejściach elementem wspólnym jest procesualne nastawienie na 
rozwój zawodowy człowieka. 

Podejście coachingowe w zarządzaniu zakłada koncentrację profesjonalnie 
przygotowanego specjalisty na planowaniu pracy w zespołach. Zdecydowanie 
podkreśla się tu aktywność ukierunkowaną na proces, nie zwraca się uwagi na 
kontrolę pracy podwładnych. Takie założenia skutkują pozytywnymi konsekwen-
cjami dla środowiska pracy. Michael Armstrong, autor książki „Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi”, stwierdza, że … coaching to technika jeden na jednego, mająca 
rozwijać umiejętności, wiedzę i postawy (Armstrong 2000, s. 717–718). Jest on 
najbardziej skuteczny, jeżeli może odbywać się nieformalnie, jako część normal-
nego procesu zarządzania lub przywództwa. W „Leksykonie zarządzania” zaś co-
aching definiowany jest jako Jedna z metod szkolenia pracowników polegająca na 
nauce w trakcie wykonywania pracy. Proces, w którym pracownik zdobywa nową 
wiedzę, umiejętności i doświadczenie poprzez współpracę z trenerem (Adamska 
2004, s. 785). Coaching można zdefiniować również jako pomoc, jaką menedżer 
zapewnia swoim podwładnym przy dokonywaniu analizy wykonywanej przez 
nich pracy oraz innych zachowań i postaw w celu zwiększenia efektywności ich 
pracy (Pareek,Vankateswara 1990). Coaching powinien mieć charakter sprzęże-
nia zwrotnego między ludźmi i pomagać pracownikowi w rozwoju zawodowym 
oraz lepszym odgrywaniu roli organizacyjnej (Oleksyn 2006). Uważam, że co-
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aching nie musi odnosić się tylko do pracy menedżerów z długim stażem pracy. 
Myślę, że zwłaszcza dla osób bez doświadczenia lub podejmujących pierwszą 
pracę cenne staje się uczestniczenie w rozmowie coachingowej, prowadzonej 
przez doradcę zawodowego, ponieważ może stać się ona nauką zachowań w pra-
cy, kształtowaniem nawyków pracy skoncentrowanych na współdziałaniu, a nie 
na współzawodnictwie. 

Psychologowie koncentrują swoją uwagę głównie na odbiorcach działań co-
achingowych, które kierują przede wszystkim do menedżerów. Coach niezatrud-
niony w przedsiębiorstwie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w celu wsparcia 
radzącego się w efektywnym rozwoju, w myśleniu o swojej karierze. W czasie 
rozmów doradczych  wykorzystuje nie tylko własne doświadczenia, ale wiedzę 
uprzednią klienta. Sposób prowadzenia coachingu uzależniony jest od wyboru 
przez prowadzącego koncepcji psychologicznej. Wybór jednej z koncepcji psy-
chologicznych (np. psychodynamicznej, skoncentrowanej na kliencie, psycholo-
gii i psychoterapii poznawczej, terapii rodzin i myślenia systemowego, koncep-
cji behawioralnej albo stanowiska egzystencjalnego) warunkuje przebieg i cele 
coachingu. Psychologowie wyróżniają dwie formy coachingu. Pierwszą z nich 
określają jako powszechną metodę doskonalenia kadry w dziedzinie zarządzania  
i organizacji. Drugą zaś  jako zbiór umiejętności stosowanych w pracy zawodowej 
przez menedżerów każdego szczebla. Obydwa te sposoby myślenia o coachingu 
można odnieść do praktycznego działania doradcy zawodu. Pierwszy z nich re-
alizowany jest w postaci rozmów doradczych z osobami, które mają już doświad-
czenie w kierowaniu innymi ludźmi bądź aspirują do takich stanowisk. W tym 
przypadku zadanie coacha polega na doprowadzeniu do autoanalizy drogi zawo-
dowej osoby radzącej się, zwłaszcza tej, która nie planowała wcześniej swojej ka-
riery, szczególnie w obszarze przewodzenia innym. W przypadku podopiecznych, 
którzy nie mają jeszcze doświadczenia w pracy (np. absolwenci szkół wyższych) 
miałoby na celu uświadomienie konieczności analizy własnych planów z punktu 
widzenia kierowania innymi (np. gdy chcą założyć własną firmę). Drugi zaś byłby 
widoczny w prowadzonych szkoleniach grupowych i skutkował ukształtowaniem 
umiejętności skutecznego zarządzania podwładnymi. Psychologowie wyróżniają 
co najmniej cztery sytuacje, w których coaching jest niezbędny: poważne prze-
obrażenia w organizacji, nabywanie nowych umiejętności związanych ze zmianą 
stanowiska, rozwijanie specyficznych umiejętności i problemów (Peltier 2005). 
Robert Hargrove (2006), który próbuje nadać coachingowi status koncepcji na-
ukowej, tego typu działania określa jako rozwijanie zdolności zmieniania ludzi, 
organizacji, w których pracują oraz środowiska, w którym żyją. Inspirując ludzi 
do podejmowania śmiałych decyzji, wpływając na ich wyobraźnię i wyznawane 
wartości, doprowadza do zmiany zachowań, postaw i wzorów sposobu myślenia. 
Można uznać, że coaching pomaga ludziom w osiąganiu celów i jednocześnie 
dostosowuje je do potrzeb ich organizacji. W innych podejściach do coachingu 
większą uwagę zwraca się na pomoc danej osobie we wzmacnianiu i doskona-
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leniu działania. Zajmując się rozstrzygnięciem problemu, coach wraz z klientem 
analizują sposób wykorzystywania w praktyce wiedzy i umiejętności (Thorpe, 
Clifford 2004). Cechą wspólną w przytaczanych definicjach jest odniesienie co-
achingu do rozwoju i zwiększenia samoświadomości. Następujące zmiany po-
legające na zdobywaniu wiedzy, umiejętności albo modyfikowaniu tych, które 
istnieją powstają w wyniku inspirującej współpracy coacha z podopiecznym. 

Wspomniany już R. Hargrove charakteryzuje role coacha podczas prowadze-
nia rozmowy. Dobiera on bowiem technikę prowadzenia spotkania w zależności 
od celu i od potrzeb podopiecznego. Autor wymienia siedem typów prowadzenia 
rozmowy: deklarowanie nowych możliwości, myślący partner, wydobywanie od-
powiedzi, przemodelowanie sposobu myślenia i postaw, nauczanie i doradzanie, 
zachęta do działania oraz szczera krytyka. 

Pierwszy typ rozmowy – deklarowanie nowych możliwości wykorzystywa-
ny jest w sytuacjach, kiedy podwładny zauważa u siebie pierwsze oznaki wy-
palenia zawodowego. Polega na zachęcaniu podopiecznego, aby uwzględniając 
realne możliwości i odnosząc się do swojego doświadczenia zadeklarował ak-
tywność, w którą chce się zaangażować. Coach pomaga dostrzec możliwości, 
które zostały pominięte na skutek zniekształceń percepcyjnych, społecznych itp. 
W drugim typie rozmowy coach, przyjmując na siebie rolę myślącego partnera 
i wykorzystując elementy burzy mózgów, pomaga znaleźć rozwiązanie trudnej 
lub skomplikowanej sytuacji. Z zadaniem wydobywania odpowiedzi mierzy się 
coach, do którego zwraca się osoba, która ma wiele pomysłów, jednak nie potrafi 
ich w sposób jasny i zrozumiały sformułować. Celem rozmowy staje się pomoc 
w wydobyciu tej wiedzy, nierzadko też uczuć lub reakcji, by następnie poddać 
je analizie. Rozmowa zakładająca przemodelowanie sposobu myślenia i postaw 
bywa kluczowa dla transformacji podopiecznego wtedy, kiedy niewłaściwie po-
strzega on siebie i swoją sytuację w danej chwili. Coach nadaje im realny wy-
miar i wspólnie tworzą właściwą interpretację rzeczywistości.  Coaching nie jest 
ani terapią, ani szkoleniem, jednak nauczanie i doradzanie stać się może jednym  
z celów rozmowy. Powinna ona być przyjazna i szczera, praktyczna, mądra  
i przeprowadzona w odpowiednim czasie, czyli wtedy, gdy podopieczny jest go-
towy do przyjęcia nowych informacji. Coach może występować również w roli 
inspiratora działań. Zachęcanie podwładnego do wyjścia poza zastane schematy 
myślenia, zadawanie nowych pytań i szukanie na nie odpowiedzi oraz refleksja  
i następnie wykorzystanie nowych strategii staje się celem rozmowy. Ostatni z za-
proponowanych przez R. Hargrove’a typów rozmowy jest najbardziej przewidy-
walny dla osób zajmujących się doradztwem zawodowym, bowiem polega on na 
szczerej krytyce, która ma służyć uświadomieniu podopiecznemu jego mocnych  
i słabych stron i kończyć się zainicjowaniem możliwości zmiany w obszarach wy-
magających rozwoju. Poprzez prześledzenie typów rozmów doradczych można 
dookreślić działania coacha i zrozumieć istotę jego pracy. Podstawowym celem 
jest podjęcie takiej współpracy, która zakłada chęć do zmiany i sukces podwład-
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nego. W wyniku procesu coachowego podopieczny dostrzega nowe możliwości  
i przekracza własne bariery, odchodzi zainspirowany, gotowy na nowe wyzwania, 
z przekonaniem, że zna swoją drogę do kariery.

Rozróżnienie pojęć mentoring – coaching

Pojęcia coachingu i mentoringu potocznie często używane są zamiennie, lecz 
w literaturze przedmiotu odnaleźć można wskazania świadczące o konieczności 
wyraźnego ich rozróżnienia. W opinii Roberta Luecke’a coaching jest interak-
tywnym procesem, poprzez który menedżerowie i kierownicy starają się osiągnąć 
jeden z dwóch celów: rozwiązać problemy związane z efektywnością ich pra-
cy albo rozwinąć umiejętności pracownika. Proces ten opiera się na współpracy  
i obejmuje trzy elementy: pomoc techniczną, indywidualnie udzielone wsparcie 
oraz konkretne wyzwanie (Luecke 2004). Różnica między coachingiem a mento-
ringiem, zdaniem autora wielu publikacji z serii „Harvard Business Essentials” 
sprowadza się do kilku elementów. Najważniejszy z nich dotyczy celów. O ile  
w coachingu stają się nimi korekta niewłaściwego zachowania, przekazanie umie-
jętności związanych z nowym stanowiskiem, o tyle mentoring ukierunkowany 
jest na wsparcie i udzielanie wskazówek dotyczących rozwoju jednostki poprzez 
doskonalenie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych. W związku  
z tym rola osoby prowadzącej rozmowę w obydwu przypadkach różni się.

Coach – szef podopiecznego – naucza, udziela wskazówek jak postępować, 
instruuje podwładnego, radzi jak osiągnąć sukces zawodowy. Nie zawsze dobro-
wolnie uczestnicząca w coachingu osoba rozmawia z opiekunem o problemach 
najpilniej wymagających rozwiązania. Coaching nie jest prowadzony stale, ale 
w zależności od potrzeb. Uczestnicy koncentrują się na krótkoterminowych po-
trzebach. W związku z tym coaching ukierunkowany jest na rezultaty, poprawę 
aktywności podwładnego w wybranych obszarach funkcjonowania zawodowego. 
Obydwaj koncentrują się na teraźniejszości, wspólnie zastanawiają się jak dosko-
nalić aktualnie wykonywane zadania. By osiągnąć zmianę, prowadzą różnego typu 
rozmowy, ukierunkowane przede wszystkim na przekaz wiedzy. Warunkiem wła-
ściwej komunikacji, bez względu na to, czy indywidualnej czy w postaci sesji, jest 
relacja partnerska. Jak zaważają Eric Parsloe i Monika Wray: Zarówno coaching, 
jak i mentoring to procesy, których zadaniem jest umożliwianie, stymulowanie  
i wspieranie nauki. Różnica między nimi dotyczy kontekstu, czyli okoliczności,  
w jakich się po nie sięga, odpowiedzialności trenera lub mentora i rodzaju relacji 
między nim a uczącym się (Parsloe, Wray 2002, s.18). 

Poddane analizie koncepcje mentoringu doprowadzają do wniosku, że prze-
jawia się on we wszelkich formach wsparcia udzielanego osobom czynnym zawo-
dowo przez osoby, które ze względu na doświadczenie, a także przymioty osobiste 
są szczególnie predystynowane do udzielania tego typu wsparcia. Ukierunkowane 
jest ono przede wszystkim na szeroko pojęte wspomaganie jednostki w rozwoju 
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zarówno zawodowym, jak i osobistym. Mentoring, w odróżnieniu od coachingu, 
wpływa na całe życie człowieka. Zakładane zmiany odnoszą się do przyszłości  
i dotyczą  interpretacji struktur poznawczych, własnych postaw i schematów my-
ślowych. W tym bezpiecznie zhierarchizowanym układzie mistrz–uczeń toczy 
się dialog o konstruktywnym charakterze, którego podstawę stanowi wzajemna 
relacja. Swoistą cechą mentoringu, wyróżniającą tę formę wspomagania ludzi  
w rozwoju od innych, stanowi programowe wyeliminowanie wszelkich czynności 
mających na celu kontrolę albo dokonywanie ewaluacji wywołującej określone 
skutki. Podopieczny chce i czuje potrzebę zmiany, jest dojrzałą jednostką, dla 
której cele sprawnościowe są mniej istotne niż cele rozwojowe. Ma przekonanie, 
iż zmiana wewnętrzna będzie skutkowała zmianą zewnętrzną. Mentoring zakłada 
długoterminową relację, opartą na doradztwie i konsultacjach, natomiast coaching 
jest raczej skoncentrowany na rozwiązaniu określonego problemu w krótszej per-
spektywie czasowej. W coachingu efekty rozmów mogą być odroczone w czasie, 
ale w przeciwieństwie do mentoringu podlegają weryfikacji w rzeczywistych sy-
tuacjach zawodowych. Ich skutek w postaci poprawy jakości pracy powinien być 
widoczny. 

W świetle powyższej charakterystyki coaching najbliższy jest myśleniu in-
terperetatywnemu. W poznaniu naukowym najważniejsze są naturalne zdolno-
ści podmiotu poznającego, brakuje tu poznawczego obiektywizmu. Coaching 
rzeczywiście jest relacją, w której działania doradcy koncentrują się wokół mi-
krostruktur społecznych. Ważna jest jednostka w sytuacji pracy, jej subiektywne 
podejście do wykonywanego zawodu, rozumienie mechanizmów wpływających 
na jej zachowania. Nie sposób też wyjaśniać świata jednostki za pomocą badań 
ilościowych. Słuszne i miarodajne są tu badania o charakterze jakościowym. Sen-
sy i znaczenia, jakimi jest obdarzona jednostka powstają w procesach procedur  
poznawczych. Wiedza jednostki o sobie nieustannie się zmienia, podczas roz-
mowy doradca dostarcza nowych perspektyw do jej rozszerzenia i pogłębienia.  
Nierzadko stany psychiczne osoby radzącej się, próby przewidywania własnej 
przyszłości zawodowej i branie pod uwagę czynników wpływających na ich reali-
zację są poddawane analizie. Uprawnione są tu pytania o rozumienie i nadawanie 
znaczeń sytuacjom, w jakich znalazła się osoba poszukująca porady. Doradca po-
maga odkryć znaczenia nadawanych w danej chwili komunikatów i interpretacji 
świata zawodowego. Coach-doradca odkrywa, uzupełnia, pogłębia i interpretuje 
rzeczywistość zawodową osoby radzącej się. Doradca, podejmując współpracę  
o charakterze coachowym, zakłada pewną dojrzałość partnera. Osoba radząca się 
chce doskonalić siebie i swoją pracę i chce robić to świadomie.   

Facylitating

Według Petera Warda facylitator nieustannie udziela wsparcia poszczegól-
nym osobom w zaakceptowaniu i wykorzystaniu informacji zwrotnych. Przyj-
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mując rolę partnera interakcji, nie narzuca dyrektywnie swoich koncepcji, działa  
w zależności od sytuacji i potrzeb klienta (Ward 2005). Pomaga mu w wyjaśnie-
niu aktualnej życiowej sytuacji i określeniu odpowiedniej perspektywy. Inspiruje 
do stawiania ambitnych celów i nierzadko wspiera w znalezieniu pracy. Hargrove 
w pracy „Mistrzowski coaching”, pisząc o roli facylitatora, przydziela mu rolę 
osoby, która wraz z zespołami pracuje nad wyznaczeniem celu. Wspiera zespół  
w zoperacjonalizowaniu celów. Dba o to, by były one realne, możliwe do zmie-
rzenia i osiągnięcia w wyznaczonym terminie oraz jasno precyzowały warunki 
powodzenia. Pomaga stworzyć plan pracy i koordynuje ich pracę. Do jego zadań 
należy również uwzględnianie poglądów wszystkich członków zespołu, moni-
torowanie przebiegu prac. Facylitator podczas prowadzonych rozmów indywi-
dualnych albo w zespołach próbuje wykorzystać doświadczenia uczestników do 
wspólnej nauki. W czasie rozmów diagnozowane i poddawane analizie są sytuacje 
problemowe. Wspólnie poszukuje się rozwiązań, po to, by uczestnicy w realnych 
sytuacjach mogli ćwiczyć nowo nabyte umiejętności. Niewątpliwie działania fa-
cylitatora ukierunkowane są na mierzalny cel, nabywane podczas sesji sprawno-
ści podopiecznych podlegają systematycznej ewaluacji. 

W odniesieniu do pracy doradca zawodu facylitating opiera się na niesieniu 
doraźnego wsparcia osobom poszukującym pracy. Działania doradcy zmierzają 
w kierunku pozytywistycznym. Osoba radząca się traktowana jest jako w peł-
ni ukształtowane jednostka, której cechy fizyczne i psychiczne można zmierzyć. 
W związku z tym w wyniku wykorzystania przede wszystkim testów facylitator 
może pomóc tej osobie np. znaleźć pracę, zgodną z jej predyspozycjami i za-
interesowaniami. Decyzje dotyczące podjęcia pracy są uwarunkowane przyczy-
nami: zewnętrzną (chęć i potrzeba lub nawet konieczność pojęcia pracy) oraz 
wewnętrzną, konstytuowaną przez cechy psychologiczne jednostki. Jednak, jak 
podkreśla Alicja Kargulowa, siła sprawcza otoczenia jest uznawana za siłę domi-
nującą (Kargulowa 2005). Doradca przyjmuje odpowiedzialność za jakość porady 
oraz kierowanie karierą  zawodową jednostki. Mierzalna obserwacja pozwala na 
wyjaśnianie zachowań osoby radzącej się oraz formułowanie wniosków dotyczą-
cych jej stosunku do pracy.  

Powyższe rozważania doprowadzają do wniosku, iż współcześnie doradca 
zawodu może funkcjonować w trzech rolach: mentora, coacha i facylitatora. Róż-
nice między nimi odnoszą się, najogólniej rzecz ujmując, do celu, sposobu funk-
cjonowania oraz efektów działania. Wyróżnione elementy zostały przedstawione 
w tabeli 1.  

Przedstawione w tabeli rozróżnienie w funkcjonowaniu doradcy w trzech ro-
lach: mentora, coacha i facylitatora ma charakter typologii. Pomimo to pozwala na 
sformułowanie ogólniejszej konkluzji: doradca zawodu powinien dobierać swoją 
rolę do potrzeb osoby ubiegającej się o poradę i do sytuacji, w jakiej się znajdu-
ją. Doradzanie bowiem wiąże się nie tylko z pracą warsztatową i nie sprowadza 
tylko do zdobywania coraz wyższych kwalifikacji. Doradzanie ludziom łączy się 
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Tabela 1. Różnice w pełnieniu przez doradcę zawodowego roli: mentora, coacha, facylitatora

Doradca w roli
Obszary porównań Mentora Coacha Facylitatora

Cel Rozwój ogólny 
zarówno zawodowy, 
jak i osobisty

Rozwój zawodowy. 
Korekta 
niewłaściwych 
zachowań i przekonań

Znalezienie pracy

Zadania Ukierunkowane na 
wymianę doświadczeń, 
poszerzanie wiedzy

Ukierunkowane na 
rezultaty, sukces, 
poprawę w pewnym 
obszarze działań

Ukierunkowane na 
zdiagnozowanie 
problemu, analizę 
i zaradzenie 
kryzysowi

Koncentracja na Przyszłości Teraźniejszości Przeszłości
Przedmiot zmiany Świadomość Postawy Zachowania

Aktywność Podopieczny Podopieczny i coach Facylitator
Działania doradcy Towarzyszenie 

podopiecznemu
Wskazywanie wielu 
sposobów wykonania 
zadania

Precyzyjne 
wytyczanie drogi

Sposób prowadzenia 
rozmowy

Dialog  
o konstruktywistycznym 
charakterze

Rozmowa doradcza 
ukierunkowana na 
przekaz informacji

Rozmowa 
dyrektywna 
całkowicie 
skoncentrowana na 
kliencie

Metody i techniki 
pracy

Rozmowa rozwojowa Rozmowa 
coachingowa

Testy i rozmowa

Relacja zachodząca 
między doradcą  
a osobą radzącą się

Pozytywnie 
zhierarchizowana

Partnerska Zdecydowanie 
zhierarchizowana

Forma kontaktu Indywidualna Indywidualna i coraz 
częściej grupowa

Indywidualna lub 
grupowa

Czas trwania 
kontaktu

Długotrwały W miarę potrzeb 
jednostki, 
związanych z pracą 
w przedsiębiorstwie

W miarę potrzeb 
jednostki, 
związanych  
z poszukiwaniem 
przez nią pracy

Ocena pracy doradcy Brak ewaluacji 
zewnętrznej

Ewaluacja działań 
zarówno coacha, jak  
i radzącej się osoby

Ewaluacja 
sprawności 
facylitatora, 
nastawienie na 
efekty

Skutek Odroczony w czasie Widoczny  
w określonym  
czasie 

Widoczny  
w określonym 
czasie

Źródło: opracowanie własne.
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ze świadomością wykonywanej pracy ze względu na własne potrzeby,  jak i in-
nych, w życie których doradca wkracza. Pomagając innym w wyznaczaniu, zdo-
bywaniu celów, doradca sam może więcej zyskać.  

Zaproponowane odniesienia do kierunków myślenia są tylko poszukiwaniem 
wzorca, trudno bowiem o zjawiskach niebędących przedmiotem namysłu i ba-
dań naukowych jednoznacznie dowodzić, iż odnoszą się do myślenia paradyg-
matycznego. Warto jednak uczynić takie starania, po to, by sprawić, aby stały się 
kategoriami wpisanymi w poradnictwo zawodowe. Każde z analizowanych pojęć 
w świetle dotychczasowej literatury jawi się jako element poradnictwa kariero-
wego oraz staje się odpowiedzią na potrzeby ludzi, związane z rozwojem pozycji 
zawodowej5. Warto potraktować mentoring, coaching i facylitating6 jako dowód 
stosowania swoistej filozofii interakcji zachodzących między doradcą zawodo-
wym a jego podopiecznym, co pozwoli na elastyczne dopasowanie poradnictwa 
zawodowego do potrzeb rynku pracy.  
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Mentor, coach, facilitator – the three roles of a career counsellor

Key words: coaching, mentoring, facilitating, career counsellor

Summary: In a dynamically changing reality professions are undergoing constant 
transformations. More often not only the work market, but also practice verifies 
the usefulness of a profession. They also influence changes in activities and force a 
change in the philosophy of performing a job. In light of the above-mentioned obser-
vation the author takes up the theme of roles brought towards the career counsellor 
by the contemporary world. She brings the reader into the world of coaching, men-
toring, facilitation, areas of activity of people professionally involved with career 
counselling. The author characterises these fields and then relates them to pragmatic 
thinking.
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