
 

 

AUTORSKI PROGRAM ROZWOJOWY dla COACHÓW 

OPINIE UCZESTNIKÓW O KURSIE 

POGŁĘBIONE RELACJE COACHINGOWE. Etyka zawodu coacha i kompetencje 

ICF. Zastosowanie w praktyce (12 CCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oceniany obszar 

 

Poziom 

satysfakcji 

1. Cel szkolenia był precyzyjnie 

określony. 

   

100% 

2. Treść szkolenia była dla mnie istotna i pogłębiała 

moją wiedzę. 

 

100% 

3. Zgodny z oczekiwaniami balans teorii i 

praktyki. 

   

100% 

4. Nabycie i rozwinięcie umiejętności przydatnych 

w pracy. 

 

100% 

Oceniany obszar 

 

Poziom 

satysfakcji 

1. Wiedza i kompetencje trenera w zakresie 

coachingu. 

 

100% 

2. Przekazanie merytoryki szkolenia w sposób 

zrozumiały. 

 

100% 

3. Skuteczne mobilizowanie uczestników do 

aktywnego udziału. 
100% 

 

Trzy edycje kursu zrealizowane w latach 2018 - 2020 r. 

Uczestnicy I, II, III -ej edycji: Osoby zajmujące się zawodowo coachingiem, osoby chcące zostać 

Coachem, Kierownicy działów HR, Kierownicy Sprzedaży, Kierownik ds. Szkoleń, Eksperci ds. Rozwoju 

Pracowników, Kierownicy działów Customer Service, Trenerzy. 

100% zadowolenia 
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2. Jak określiłbyś styl pracy trenera? 

 „Akceptujący”, 

 „Dbający o atmosferę, zaufanie i otwartość”, 

 „Podążający za grupą”, 

 „Otwarty”, 

 „Wspierający, dojrzały”, 

 „Pełen profesjonalizm, otwartość, optymizm, każde słowo "w punkt", 

 „Partnerski, ale uważny na realizację tego, co było zamierzone”, 

 „Nieinwazyjny przewodnik, dbający o komfort wszystkich uczestników”, 

 „Dający przestrzeń wypowiedzi i jednocześnie utrzymujący koncentrację”, 

 „Umożliwiający efektywność uczenia się poprzez wypracowywanie przez każdego 

Uczestnika osobistego stylu pracy”. 

 

 

1. Które elementy ze szkolenia były dla Ciebie najbardziej wartościowe? 

 „Praca z ciałem”, 

 „Praca z metaforą”, 

 „Trening dawania przestrzeni, akceptacji, dopasowania w relacji coachingowej”, 

 „Poznanie pracy z celami klienta na różne sposoby”, 

 „Ćwiczenie słuchania na głębokim poziomie”, 

 „Pogłębianie świadomości klienta i zauważenie gotowości klienta, aby pójść dalej”, 

 „Praca z emocjami”, 

 „Możliwość trenowania sesji coachingowych w komfortowych warunkach”, 

 „Praca w kameralnej grupie” (*na warsztatach pracujemy w grupie liczącej maksymalnie 

6-9 osób), 

 „Możliwość doświadczenia roli klienta coachingowego pokazała mi, jakich błędów mam 

nie popełniać” 

 „Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą pomiędzy uczestnikami”, 

 „Bardzo wartościowa i budująca nowe spojrzenie była literatura przekazana przed 

zajęciami”, 

 „Zrozumiałem, co jest sednem relacji coachingowej”, 

 „Poczułem, jak bardzo life coaching różni się od tego, co robimy w coachingu 

sprzedażowym”, 

 „Cenię sobie możliwość superwizji indywidualnej z trenerem”, 

 „W zasadzie to każdy element składał się na całość, która była dla mnie wartościowa”, 

 „Utrzymywanie obecności coachingowej - bycie w zasobach coacha”, 

 „Poziom kompetencji i ich praktyczne zastosowanie, rozwinęłam aktywne słuchanie”, 

 „Przede wszystkim świadomość różnic między poszczególnymi stopniami akredytacji 

ICF”. 
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5. Komu najbardziej poleciłbyś / poleciłabyś udział w tym szkoleniu?  

Jak często Uczestnicy wybierali daną kategorię 

Liderom 100.0% 

Coachom 100.0% 

Pracownikom HR 66.7% 

Innym osobom chcącym rozwijać swoje kompetencje 

coachingowe  
33.3% 

Trenerom 33.3% 

Nikomu 0.0% 

  

 

Dodatkowe pytanie zadane przy okazji realizacji III edycji kursu (we wrześniu 2020 roku 

szkolenie zostało w pełni zrealizowane w formule online): 

 

6. Co się sprawdziło w formule online tych warsztatów? Co jeszcze moglibyśmy dodać, 

wprowadzić w przyszłości, aby warsztaty prowadzone w formule online były dla Ciebie 

bardziej efektywne? 

  

 „Osobne pokoje zapewniły poufność w czasie ćwiczeń w parach”, 

 „Bardzo dobra forma na obecne czasy, dająca prawie takie same możliwości jak 

szkolenie stacjonarne. Pozwala na aktywne uczestnictwo tj. wspólne rozmowy, 

dzielenie się wiedzą, uczestnictwo w ćwiczeniach, pracach w podgrupach itd. Jedyny 

minus to, że nie widziałyśmy się w całości :)” 

  
 „Nie odczułam, by zaplanowane treści były zrealizowane w niewystarczającym stopniu 

z powodu formuły online” 

 

 

 

3. Czy poleciłbyś udział w szkoleniu?  

100% odpowiedziało TAK 

 

4. Czy chcesz wziąć udział w szkoleniu coachingowym na jeszcze bardziej 

zaawansowanym poziomie? 

100% odpowiedziało TAK 

 


