
NARZĘDZIA COACHINGOWE 
W KIEROWNICTWIE DUCHOWYM 

- 
propozycja warsztatów 

 

Coaching jest jednym z najlepszych narzędzi wspierania innych w 
rozwoju. Osoby korzystające z coachingu rozwijają nie tylko 
swoje kompetencje i zwiększają motywację do działania, lecz 
zyskują też poczucie odpowiedzialności i sprawczości. 
 
Wierzę, że stosowanie narzędzi coachingowych w trakcie 
kierownictwa duchowego może na różne sposoby pomóc osobom 
z niego korzystającym - zwłaszcza osobom stojącym przed 
ważnymi decyzjami w swoim życiu jak rozeznawanie powołania, 
podejmowanie się nowych misji, czy przechodzenie przez 
życiowe zmiany. 
 
Proponowane tu warsztaty pozwolą poznać narzędzia pomocne 
we wspieraniu osób właśnie w takich sytuacjach. 



Dla kogo? Proponujemy to szkolenie osobom, które towarzyszą duchowo innym 
lub się do tego przygotowują - kierownikom duchowym, księżom, 
siostrom zakonnym, liderom wspólnot, katechetom, czy też klerykom 
seminariów duchownych. 

Cele: Celem szkolenia jest zapoznanie z ideą oraz podstawowymi 
narzędziami coachingowymi. Ponadto celami szkolenia są: 
- przekazanie wiedzy na temat tego czym jest i czym nie jest coaching 

oraz jakie są jego założenia, 
- rozwinięcie umiejętności zadawania wspierających pytań, 
- rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych mających służyć 

wspieraniu innych.rozwinięcie umiejętności pracy z motywacją innych 
osób, nauczenie narzędzi coachingowych przydatnych w rozmowach 
z ludźmi znajdującymi się w określonej sytuacji życiowej takiej jak 
rozeznawanie powołania, przeżywanie życiowych zmian, czy straty. 

Korzyści: Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:
- dowiedzą się czym jest coaching i jakie są jego założenia,
- będą efektywniej wspierać osoby z którymi rozmawiają,
- poznają sposoby rozmawiania  z osobami w różnych życiowych 

sytuacjach,
- rozwiną umiejętność motywowania i wspierania innych w nabieraniu 

większego poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własne 
życie, 

- rozwiną umiejętności potrzebne w kierownictwie duchowym takie jak: 
umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań, stosowania 
parafraz, odzwierciedleń czy klaryfikacji.

Metody: Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową - po krótkim 
przedstawieniu teorii większość czasu poświęcona będzie na 
praktyczne ćwiczenia - pracę w parach, studia przypadków, symulacje. 
Uczestnicy otrzymają też skrypt z pogłębieniem części teoretycznej. 

Czas: Całe szkolenie trwa 2 dni - 16 godzin. Możliwa jest realizacja tylko 1 
dnia. 

Koszt: Koszt warsztatów przeprowadzonych dla zamkniętej grupy jest zależny 
od miejsca i liczebności grupy. 



Program

Dzień I 1. Wprowadzenie
- Definicje - czym jest i czym nie jest coaching
- Założenia coachingu
- Coaching a terapia, poradnictwo, kierownictwo duchowe, mentoring
- Wiara w coachingu.

2. Komunikacja w coachingu:
- Jak zadawać pytania, by wzmocnić osobę, z którą rozmawiamy?
- Rola supozycji - czyli dlaczego dobór słów ma znaczenie?
- Podstawowe narzędzia w pomaganiu - parafraza, odzwierciedlenie, 

klaryfikacja.
- Dlaczego w coachingu nie daje się rad?

3. Struktura rozmów coachingowych
- Zmiana w coachingu
- „W czym jest problem?” - Jak określać rzeczywistość w coachingu?
- „Czego chcesz?” - jak pomóc w odkrywaniu pragnień i określać cele?
- „Co zrobić by chcieć?” - Motywacja w coachingu.
- „Jak ja to zrobię” - sposoby na kreatywne poszukiwanie możliwości 

dojścia do celu.

Dzień II 4.Przekonania w rozwoju
- Dlaczego przekonania są istotne?
- Jak rozmawiać o przekonaniach?
- Narzędzia zmiany przekonań.

5. Narzędzia do pracy w określonych sytuacjach
- Jak wspierać w odkrywaniu powołania?
- Jak wspierać przy przeżywaniu straty?
- Jak wspierać w radzeniu sobie z trudnymi relacjami?
- Jak planować działania?

6. Ćwiczenia praktyczne

Trener: Krzysztof Głowacki, certyfikowany coach International Coaching 
Community.  Z wykształcenia teolog, kończy tez psychologię kliniczną. 
Skończył kurs kierownictwa duchowego w Mercy Center, w Burlingame. 
Pracuje przede wszystkim z nauczycielami i przedsiębiorcami, 
prowadząc dla nich szkolenia, warsztaty i indywidualne sesje 
coachingowe. Współpracuje z wydawnictwem Św. Wojciecha, jest 
felietonistą Przewodnika Katolickiego, pisał o coachingu m.in. w 
Katechecie. Prowadzi firmę 5 Kamieni - Pracownia Rozwoju, a także 
stronę o coachingu chrześcijańskim: www.coachingchrzescijanski.pl
Prywatnie szczęśliwy mąż Uli i tata Jasia, czekający na pojawienie się 
na świecie drugiego dziecka. 

http://www.coachingchrzescijanski.pl

