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WPROWADZENIE
Prezentujemy Państwu raport z przebiegu pilotażowej edycji Akademii Coachów
Młodzieżowych na Warmii i Mazurach. Została ona wdrożona w 2017 roku dzięki
środkom finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako
zadanie publiczne w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Autorem i realizatorem pierwszej edycji
jest Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z Mrągowa.
ACM to program doskonalenia zawodowego dla wszystkich osób, które na co
dzień pracują z młodymi ludźmi. Należą do nich między innymi:
Pedagodzy, Psycholodzy, Nauczyciele,
Trenerzy, Coachowie, Duszpasterze,
Animatorzy, Instruktorzy artystyczni,
Pracownicy instytucji kultury, Pracownicy bibliotek,
Pracownicy socjalni, Asystenci rodziny
Ideą ACM jest stworzenie możliwości kształcenia profesjonalistów w dziedzinie
wspierania młodzieży. W Polsce brakuje jasnych ram odniesienia, kogo i kiedy
możemy w ten sposób określać. Nie ma w systemie oświaty jednej określonej ścieżki
edukacyjnej dla takiej specjalizacji. Korzystanie z różnych form doskonalenia zależy
od indywidualnych potrzeb i poszukiwań. Nie istnieją jednak żadne regulacje prawne,
certyfikaty i rekomendacje, pozwalające na ocenę jakości pracy z młodymi ludźmi.
Wobec tego na pytanie: jak kształcić się specjalistę w dziedzinie młodzieży?
odpowiadamy: najlepiej jak tylko można.
Tą zasadą kieruje się Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”. Od czterech lat
prowadzi w Mrągowie Akademię Enklawy, zwaną „miejscem dla młodych
tworzonym przez młodych”. To połączenie edukacji pozaformalnej i animacji
środowiskowej, mające na celu wspieranie rozwoju młodzieży szczególnie na tzw.
defaworyzowanych obszarach wsi i małych miast. Misją Akademii Enklawy jest
pomaganie w odkrywaniu własnego potencjału po to, aby móc jak najbardziej
samodzielnie i trafnie decydować o swojej drodze życiowej. To również próba
przeciwdziałania rosnącej wciąż migracji edukacyjnej i zarobkowej młodego
pokolenia poza powiat, region i kraj. Przez kilka lat ofertę Akademii współtworzyło
i współtworzy nadal kilkudziesięciu jej uczestników i absolwentów. Akademia stała
się inkubatorem ponad setki młodzieżowych inicjatyw i projektów. Doczekała się też
własnej publikacji, dostępnej online w formie przewodnika-kompendium1.

1

http://alefundacja.pl/wp-content/uploads/2017/04/Kompendium-Akademii-Enklawy.pdf
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Pomysł na Akademię Coachów Młodzieżowych powstał jako „lustrzane” odbicie
oferty Akademii, tym razem dla osób dorosłych. To jednocześnie propozycja
podnoszenia standardów pracy z młodzieżą w całym województwie, w różnych
środowiskach, instytucjach i organizacjach. Doświadczenie kilku lat pracy
środowiskowej potwierdziło, że towarzyszenie młodym ludziom w osiąganiu
dojrzałości wymaga ciągłego osobistego dojrzewania, czego nie zapewni dyplom
najlepszej uczelni. W Akademii Enklawy dorośli nie uczą młodzieży, jak dorosnąć,
lecz dorastają razem z młodzieżą. Kierując się mottem: rozwój siebie dla rozwoju
innych, zespół opiekunów Akademii postanowił zadbać o profesjonalizację własnego
zawodu. W poszukiwaniu właściwego określenia na osobę specjalizującą się we
wspieraniu osobistego rozwoju młodego człowieka, pojawiła się nazwa, przy której
pozostajemy: coach młodzieżowy.

COACHING W KONTEKŚCIE MŁODZIEŻY
Dla opisu tego, czym jest dla nas coaching w pracy z młodzieżą, najpełniej służy
definicja Roberta Diltsa, według którego jest to wydobywanie z ludzi ich mocnych
stron oraz pomaganie w pokonywaniu osobistych ograniczeń tak, aby mogli
osiągać założone cele. Coachingowym podejściem do młodych ludzi jest zatem
wspieranie ich poprzez uznanie, że to oni są ekspertami od własnego życia, a rolą
dorosłego jest umiejętnie im towarzyszyć i przeprowadzić ich przez trudny proces
dorastania.2
Kogo można nazwać coachem młodzieżowym? Jak określić zakres jego kompetencji,
który będzie go odróżniał od pedagoga, wychowawcy lub osoby zajmującej się po
prostu coachingiem? Chcąc wprowadzić takie pojęcie do profesji związanych z pracą
z młodzieżą, należy przyjrzeć się trzem obszarom:
1. Rodzaj wykształcenia.
2. Dotychczasowe doświadczenia w pracy z młodzieżą.
3. Zasób osobistych kompetencji.
Zdobycie kierunkowego wykształcenia to proces zwieńczony różnym poziomem
wiedzy i umiejętności. Większego znaczenia nabierają pozostałe dwa obszary, na
które wpływ mają wybory dokonywane już na etapie własnej adolescencji, od
rozwijania zdolności i zainteresowań po aktywność społeczną. Powstaje zatem
postulowany profil zawodowy coacha młodzieżowego:
są to osoby z wykształceniem najczęściej humanistycznym,
są to osoby, które stale inwestują w samodoskonalenie w rożnych formach
edukacyjnych,

2

O coachingowej pracy z młodymi ludźmi piszemy więcej w kompendium Akademii Enklawy.
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są to osoby, które są aktywne społecznie w strukturach organizacji
pozarządowych, grupach nieformalnych i innych wspólnotach lokalnych,
są to osoby, które cechuje wysoki poziom:
wglądu w siebie,
kompetencji interpersonalnych,
proaktywności, tj. zdolności wywierania wpływu na rzeczywistość, aby
osiągać założone cele,
elastyczności, tj. otwartości na nowe doświadczenia, zdolności
efektywnego działania w zmiennych sytuacjach, szybkiej integracji
z nowym środowiskiem i skutecznego przechodzenia z roli do roli.
Coach młodzieżowy będzie pracował w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach
środowiskowych, świetlicach wiejskich, świetlicach szkolnych, młodzieżowych
klubach integracji społecznej, ośrodkach specjalistycznego wsparcia dla młodzieży
i rodzin, instytucjach kultury: ośrodkach kultury, muzeach, teatrach, galeriach sztuki,
parafiach.
Coach młodzieżowy może pracować przy koordynacji projektów młodzieżowych,
organizacji zajęć artystycznych, warsztatów i treningów dla młodych osób,
prowadzeniu wolontariatu młodzieżowego, organizacji eventów z udziałem
młodzieży, wspieraniu działalności samorządów uczniowskich, rad młodzieżowych
i innych form aktywności obywatelskiej młodzieży.
Podsumowując, miejscem pracy coacha młodzieżowego jest środowisko lokalne.
Coaching młodzieżowy to towarzyszenie w rozwoju młodemu człowiekowi, tak aby:
znał lepiej swój potencjał i potrafił z niego korzystać,
wybierał częściej zachowania prorozwojowe zamiast ryzykownych,
rozwijał kompetencje kluczowe i kierunkowe i potrafił dzięki nim osiągać cele,
dokonywał bardziej świadomych i umotywowanych wewnętrznie wyborów
życiowych, z sukcesem podejmując nowe dla siebie role społeczne,
budował silniejsze więzi w swoim środowisku.

POCZĄTKI PIERWSZEJ EDYCJI ACM
Program doskonalenia coachów młodzieżowych powstał jako rezultat partnerstwa
strategicznego Fundacji „ALE” i Stowarzyszenia STEP ze Słowacji, w ramach
projektu zrealizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Podczas seminarium finalizującego projekt, które odbyło się w styczniu 2017r.
w Mrągowie z udziałem ponad 50 gości, została po raz pierwszy ogłoszona
zapowiedź programu. Jego wdrożenie zależało od pozyskania środków finansowych
z innych źródeł, niemniej już podczas seminarium została zebrana lista kilkunastu

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

5

Fundacja

Alternatywnej Edukacji „ALE”

uczestników zainteresowanych udziałem. Już wtedy zakładano, że w programie
powinny wziąć udział dwie osoby z jednej placówki, instytucji lub organizacji jako
rękojmia stworzenia zespołu coachów. Na pierwszą edycję planowano wsparcie
5 podmiotów i objęcie programem 10 pracowników.
W marcu 2017r. Fundacja „ALE” otrzymała od Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego powiadomienie o przyjęciu oferty realizacji zadania publicznego pod
nazwą „Akademia Coachów Młodzieżowych”. Począwszy od kwietnia,
przystąpiliśmy więc do testowania pierwszej edycji programu. Informacja o rekrutacji
pojawiła się na stronie internetowej Fundacji, w mediach społecznościowych oraz
poprzez sieć kontaktów z uczestnikami styczniowego seminarium.
Proces aplikacyjny obejmował wypełnienie formularza zgłoszeniowego online
z dołączonym kwestionariuszem „Profil Coacha Młodzieżowego” oraz aktualnym
CV3. Kryterium dostępu, poza działalnością zawodową na terenie województwa, było
nadesłanie zgłoszenia przez co najmniej jeszcze jedną osobę z jednej
instytucji/organizacji lub dwóch blisko ze sobą współpracujących podmiotów
z tej samej miejscowości. Wynikało to z założenia, że zespół to podstawa
efektywnego działania i gwarancja stałości dla młodzieży. Animacja środowiskowa to
szczególnie długofalowy proces z ważnymi kamieniami milowymi po drodze. Do tego
potrzebny jest minimum dwuosobowy zespół przygotowany do pracy z młodzieżą.
Oznacza to bardziej efektywny podział zadań, lepsze dopasowanie pod względem
kwalifikacji i kompetencji, większą energię, otwartość na idee i nieszablonowe
rozwiązania, silniejsze wsparcie i ochronę przed wypaleniem, a co za tym wszystkim
stoi – większą skuteczność w działaniu.
Rekrutując uczestników I edycji, poszukiwaliśmy również osób świadomych
potrzeby własnego rozwoju i gotowych na osobistą konfrontację zarówno
z własnymi zasobami, jak i deficytami. Stąd wypełnienie dokumentów aplikacyjnych
wymagało nie tylko poświęcenia czasu, ale również autorefleksji. Wśród kluczowych
pytań znalazły się między innymi:
1. Jakie jest najważniejsze osiągnięcie lub osiągnięcia w Pana/Pani pracy
z młodzieżą i na rzecz młodzieży w ciągu ostatnich trzech lat?
2. Co chce Pan/i osiągnąć jako coach młodzieżowy w swoim środowisku – na
jakiej zmianie w środowisku Panu/i zależy?
3. Czy podjął Pan/i już jakieś działania na rzecz realizacji tej zmiany?
4. Jakimi kompetencjami powinien charakteryzować się coach młodzieżowy?
5. W jaki sposób może Pan/Pani rozwinąć w sobie te kompetencje?
6. Prosimy opisać historię, w której wywarł Pan/Pani pozytywny wpływ na rozwój
młodego człowieka. W jaki sposób to się stało?
3

Procedura rekrutacyjna dostępna jest na stronie: http://alefundacja.pl/akademia-coachow-mlodziezowych/

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

6

Fundacja

Alternatywnej Edukacji „ALE”

W ciągu miesiąca wpłynęło dwanaście zgłoszeń z siedmiu miejscowości
w województwie. Dwa zgłoszenia nie spełniły kryteriów formalnych. Dziesięć
pozostałych kandydatur osiągnęło minimum punktowe w trzech kryteriach:
wykształcenie (formalne i pozaformalne), doświadczenie w pracy z młodzieżą,
kompetencje osobiste (angażowanie się w działalność społeczną, inwestowanie
w samodoskonalenie itp.).
Ostatecznie w pierwszej połowie maja zostały ogłoszone wyniki rekrutacji.
Uczestnikami I edycji Akademii Coachów Młodzieżowych stali się:
Paulina Grądzka – pedagog-wychowawca, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie Arka , Olsztyn
Mateusz Obrębski – pedagog-wychowawca, Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Rodzinie Arka, Olsztyn
Dominika Złakowska-Cieślak – koordynatorka programu kulturowego,
Fundacja Borussia, Olsztyn
Zuzanna Chmielewska – asystentka programowa, Fundacja Borussia, Olsztyn
Alicja Ślebioda – animatorka, Stowarzyszenie Osób Pozytywnie Aktywnych,
Biskupiec
Justyna Kalkowska – nauczycielka, animatorka, Stowarzyszenie Osób
Pozytywnie Aktywnych, Biskupiec
Izabela Bejnar – pedagog, Zespół Szkół w Węgoju, gmina Biskupiec
Justyna Stysiek – nauczycielka, Zespół Szkół w Węgoju, gmina Biskupiec
Marzena Szczepańska – instruktorka ds. organizacji imprez, Gminny Ośrodek
Kultury w Sorkwitach
Beata Trzcińska – młodszy bibliotekarz, Gminny Ośrodek Kultury
w Sorkwitach

ZAŁOŻENIA PROGRAMU ACM
Cel główny I edycji programu został zapisany w ofercie „Akademii Coachów
Młodzieżowych” jako podniesienie standardów jakości pracy środowiskowej
z młodzieżą zagrożoną problemem alkoholizmu jego i jego skutków, świadczonej
przez osoby zatrudnione w świetlicach, klubach i innych miejscach wsparcia
młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w oparciu
o innowacyjny model animacji społeczno-kulturowej młodzieży – Akademię Enklawy.
Kluczowym założeniem było więc „doposażenie” uczestników w taką wiedzę
i kompetencje, aby sami dostrzegli rozwojową zmianę w sobie oraz jej
rozwojowy wpływ na młodych ludzi, z którymi na co dzień pracują. Wartość
dodana to udoskonalenie samego programu ACM z myślą o kolejnych edycjach oraz
zbudowanie silnych podstaw do dalszej współpracy między różnymi podmiotami
i środowiskami.
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Akademia Coachów Młodzieżowych została umieszczona w ofercie Fundacji ALE
w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Ukończenie programu pozwala na uzyskanie
certyfikatu coacha młodzieżowego, otwierając jednocześnie absolwentom
możliwość włączenia się w realizację kolejnych edycji ACM.
Program Akademia Coachów Młodzieżowych składa się z 2 części: programu
szkoleniowego wraz z uzyskaniem certyfikatu oraz wizyt mentoringowych.
Program szkoleniowy
Obejmuje 60 godzin szkoleniowych, w podziale na 3 weekendowe zjazdy po
20 godzin dydaktycznych. Zjazdy rozpoczynają się w piątki, w godzinach
przedpołudniowych, a kończą w niedziele koło południa. Merytorycznie program
składa się z kilku obszarów tematycznych, przypisanych poszczególnym zjazdom
jako tematy przewodnie:
ZASOBY, czyli praca nad własnym potencjałem i samoświadomością, wraz
z elementami treningu interpersonalnego,
MOTYWACJA i TOŻSAMOŚĆ, w tym m.in.: pobudzanie do aktywności,
kształtowanie kultury wykorzystywania sukcesów i
tolerancji porażki,
wspieranie liderów młodzieżowych, specyfika pracy z młodzieżą na danym
etapie rozwojowym w kontekście budowania tożsamości,
COACH - ROLA I RELACJA, czyli narzędzia coachingowe w pracy
animacyjnej z młodzieżą, wyzwania w budowaniu relacji i określaniu roli
coacha; coaching a animacja i ich odrębność względem edukacji
pozaformalnej, w tym dynamiczny cykl animacyjny Akademii Enklawy.
Wizyty mentoringowe
W trakcie realizacji programu zaplanowane są dwukrotnie wizyty realizatorów ACM
w miejscach pracy uczestników. Ich celem jest udzielenie bardziej bezpośredniego
wsparcia we wdrażaniu efektów szkoleniowych oraz jednocześnie ewaluacja
programu. Każdy 2-osobowy zespół uczestników pozostaje pod opieką dwóch
mentorów przez cały czas trwania programu. Oznacza to także dostępność
mentorów w formie zdalnej poza zjazdami szkoleniowymi i wizytami.
Zespół trenerów i mentorów
Za zjazdy szkoleniowe oraz wizyty mentoringowe odpowiadał zespół Fundacji ALE,
w tym trzech dotychczasowych coachów Akademii Enklawy – autorów modelu pracy
środowiskowej z młodzieżą, współtwórców kompendium Akademii, posiadających
jednocześnie przygotowanie trenerskie. W części zostali również zaangażowani
eksperci zewnętrzni.
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Aleksandra Lemańska
Psycholog, certyfikowany trener umiejętności psychologicznych, z 10-letnim
doświadczeniem szkoleniowym i coachingowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Doradca
organizacji pozarządowych w regionie i kraju, autorka kilkudziesięciu projektów
edukacyjnych w ramach programów unijnych i krajowych. Od 2012 roku prowadzi
Fundację Alternatywnej Edukacji „ALE”.
Paweł Kisiel
Reżyser, aktor i instruktor teatralny, pedagog z 15-letnim doświadczeniem pracy
z młodzieżą. Posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej i resocjalizacyjnej.
Członek grupy artystycznej ARTEFAKT, współzałożyciel Teatru ALE i Teatru
INSANIA. Reżyserował multimedialne widowiska filmowo-sceniczne, współpracował
przy organizacji wielu wydarzeń artystycznych i kulturalnych w regionie. Założyciel
Akademii Enklawy.
Daria Woźniel
Pracownik socjalny, pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz animacji lokalnej na obszarach
wiejskich. Realizowała projekty w sferze pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym w ramach POKL oraz w obszarze pomocy chorym onkologicznie i ich
rodzinom. Od 2016 roku coach Akademii Enklawy.
Donata Kobylińska-Durka
Doradca organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, działaczka na rzecz rozwoju
lokalnego, z wieloletnim doświadczeniem pracy w sektorze publicznym. Koordynator
projektów unijnych EFRR i EFS, a także działań związanych z programami
rewitalizacji i strategiami rozwoju lokalnego w Mrągowie. Rzecznik i animator dialogu
społecznego pomiędzy instytucjami, organizacjami,
grupami nieformalnymi
i mieszkańcami. Od 2015r. współpracuje z Fundacją „ALE” w zakresie strategicznego
rozwoju organizacji.
Łucja Kołpakowska
Pedagog, coach, terapeuta, certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, prowadzi własną firmę szkoleniową. Od 20 lat specjalizujący się
w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich, m.in. komunikacja, asertywność,
radzenie
sobie
ze
stresem,
warsztaty
umiejętności
wychowawczych,
autoprezentacja. Podczas I edycji ACM prowadząca trening interpersonalny.
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I ZJAZD SZKOLENIOWY
Program
Aby zaprezentować bardziej szczegółowo treści merytoryczne oraz dynamikę pracy
podczas zjazdów szkoleniowych, poniżej przedstawiamy program każdego zjazdu
ACM w podziale na moduły czasowe i tematyczne. Pominięte są w nim przerwy
kawowe i obiadowe. Nie odzwierciedla on przebiegu szkolenia w formie
scenariuszowej ani także nie obrazuje procesu grupowego, będącego
doświadczeniem uczestników i stanowiącym własność tej grupy. Co jednak
najistotniejsze, takie zaprezentowanie programu pozwala zapoznać się z sekwencją
przepracowywanych warsztatowo wątków – po to, aby móc je ocenić
w kontekście przydatności pracy z młodzieżą w różnych zawodach, placówkach
i środowiskach.

Godziny

Piątek 9 czerwca

10:30-11:00

Wprowadzenie w Program ACM
 Kim jest uczestnik? Kim jest mentor?
 Cel programu i formy realizacji
 Kontrakt, czyli czego od siebie oczekujemy?

11:00-13:00

Osobiste zasoby w pracy coacha młodzieżowego – czym pracujemy?
 Identyfikacja zasobów – integracja i rozpoznanie różnorodności
 Profil coacha młodzieżowego

14:30-16:30

Samoświadomość w pracy coacha młodzieżowego:
 Świadomość własnego potencjału i deficytów
 Świadomość oczekiwań społecznych względem pełnionej roli
 Umiejętność korzystania z informacji zwrotnej dla planowania
własnego rozwoju

17:00-18:30

Świadomość zespołu:
 Dzielenie się przywództwem w zespole
 Otwartość na pracę nad własnym rozwojem w procesie grupowym
 Korzystanie z zasobów zespołu i budowanie wsparcia
 Zadanie rozwojowe na kolejny zjazd: mapa zasobów środowiska
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Sobota 10 czerwca

9:00-13:00

Trening interpersonalny

14:30-17:00

Trening interpersonalny

17:30-19:30

Trening interpersonalny

Godziny

Niedziela 11 czerwca

8:00-10:00

Podsumowanie treningu interpersonalnego

Pierwszy zjazd miał z założenia skoncentrować uczestników na nich samych
w dążeniu do pogłębienia samoświadomości, nie tylko w kontekście pracy
zawodowej. Dlatego w programie nie ma jeszcze ani słowa o młodzieży. Przyjrzenie
się sobie własnymi oczami (poziom intrapersonalny) oraz oczami grupy (poziom
interpersonalny) to punkt wyjściowy do rozwijania kompetencji w każdej pracy opartej
na relacji z drugim człowiekiem. Stąd formuła pierwszego dnia zakładała ćwiczenie
wglądu i autorefleksji, zachęcając do wprowadzenia podobnych praktyk jako
osobistego nawyku, a także jako elementu pracy zawodowej. Drugi i trzeci dzień
poświęcony był doświadczeniu treningu interpersonalnego – nie w standardowej
formie (która trwa 5 dni), lecz w skróconej wersji. Trening interpersonalny to
intensywny rozwój osobisty poprzez doświadczenie bycia z innymi ludźmi,
z możliwością zatrzymania się na pojedynczych aspektach tego kontaktu. Jest to
doświadczenie grupowe, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju
umiejętności potrzebnych w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi.
Poszczególne zadania ukierunkowane są na stworzenie możliwości jak największej
ilości interakcji i uwrażliwienie uczestników zarówno na samych siebie, jak i siebie
nawzajem.
Uczestnicy o I zjeździe
Niezależnie od podsumowań poszczególnych modułów i dni na forum grupy,
uczestnicy byli proszeni po każdym zjeździe o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
online. Pozwoliło to na bieżące reagowanie na potrzeby, jak i korygowanie programu
z myślą o przyszłych edycjach.
Przydatność dla osobistego rozwoju uczestnicy ocenili po pierwszym zjeździe
wysoko: 80% jako zdecydowanie przydatny, 20% jako przydatny. Oceny
poszczególnych modułów, jak i treningu interpersonalnego, plasują się na podobnym
proporcjonalnie poziomie. Na pytanie, co wpływa na ich ocenę i co było szczególnie
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ważne, odkrywcze, inspirujące podczas I zjazdu, udzielali odpowiedzi, które można
skategoryzować według poniższego klucza, zaczynając od najczęściej udzielanych:
Znaczący wzrost samoświadomości: lepsze poznanie siebie: swoich
zasobów i deficytów, skonfrontowanie się z własnym obrazem siebie
i jego weryfikacja, lepszy kontakt z własnymi emocjami, poznanie
własnego wizerunku w oczach innych, rozwój umiejętności
autorefleksji.
Przyzwolenie na doświadczanie różnorodnych emocji.
Odwaga do wyrażania siebie – wzrost autentyczności.
Inspiracja do wprowadzenia konkretnych zmian w pracy i w życiu.
Samodzielne dochodzenie do wniosków.
Poznanie innych: wymiana doświadczeń i inspiracji, możliwość
uzyskania informacji zwrotnej.
Oddziaływanie grupy: zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji,
spokoju, zachęta do otwartości.
Kontakt z prowadzącymi: bezpieczeństwo, zainteresowanie,
otwartość, wyrozumiałość, sprawna komunikacja.

W odpowiedziach na pytanie: Czego było według ciebie za dużo w programie,
a czego ci zabrakło? uczestnicy wskazywali przede wszystkim na zbyt krótki trening
interpersonalny. W ich doświadczeniu zabrakło pełnego przepracowania procesu,
wejścia i przejścia przez fazę konfliktu, domknięcia wątków i zadbania o emocje.
Ocena ta wynikała bardziej z poczucia niedosytu, ponieważ podkreślali jednocześnie
głęboką wartość osobistą doświadczenia. Żadne z nich nie brało wcześniej udziału
ani nie posiadało wiedzy na temat treningu interpersonalnego.
Chociaż skrócona formuła treningu została przyjęta w pierwszej edycji ze względu na
ograniczenia czasowe i organizacyjne, z ewaluacji wynika silna rekomendacja, aby
przy kolejnej edycji zadbać o pełny wymiar tego doświadczenia.
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II ZJAZD SZKOLENIOWY
Program
Drugi zjazd przenosi koncentrację na młodzież: jej świat i jej środowisko. Duży
akcent stawiany jest na rozwijanie umiejętności obserwacji i trafnego wyciągania
wniosków, a następnie przekładania ich na dialog i współpracę – z młodzieżą i na
rzecz młodzieży. Szersze spojrzenie na społeczność lokalną, jej wpływ, znaczenie,
jak i posiadane a niewykorzystanie zasoby miało na celu ukazanie pracy
środowiskowej z młodzieżą jako integralnej części rozwoju lokalnego. W tej
perspektywie towarzyszenie młodzieży w dorastaniu jest towarzyszeniem
i odpowiedzialnością całej lokalnej wspólnoty. W motywowaniu do aktywności na
pierwszy plan wysuwa się właśnie umiejętność odpowiedzialnego towarzyszenia
młodemu człowiekowi, gdzie dobrze przepracowane sukces i porażka pomagają
osiągnąć dojrzałą tożsamość.
Godziny

Piątek 15 września

10:30-11:00

Wprowadzenie w tematykę II zjazdu

11:00-13:00

Świat Młodych u nas i w nas:
Obserwacja i ocena sytuacji życiowej młodzieży w świetle prezentacji raportu IQS
oraz na tle środowiska lokalnego

14:00-16:15

Diagnoza społeczna środowiska młodzieży:
 najważniejsze autorytety dla młodzieży
 źródła największej presji społecznej – bliskie i dalekie
 najwięksi decydenci – od kogo młodzież jest najbardziej zależna
 sprzymierzeńcy – kto działa na rzecz młodych

16:30-18:00

Umiejętność wykorzystywania siły oddziaływania środowiska
 z kim i jak działać, z kim i jak współistnieć?
 dialog społeczny na rzecz młodzieży i z udziałem młodzieży

Godziny
9:30-13:00

Sobota 16 września
Umiejętność kształtowania postaw proaktywnych u młodzieży – towarzyszenie
w aktywności:
 pomoc w stawianiu celów adekwatnych do etapu budowania tożsamości
 sztuka wspierania w realizacji – gdzie sięga wspieranie, a gdzie zaczyna
się wyręczanie i co jest kiedy potrzebne?
 wzmacnianie zachowań proaktywnych
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Budowanie kultury świętowania sukcesu i tolerancji porażki – rozwojowe wzloty
i upadki:
 kształtowanie nawyku autorefleksji
 nauka ewaluacji
 nauka świętowania sukcesów
 fack up night – narzędzie coachingowe

Niedziela 17 września
Umiejętność uświadamiania i wzmacniania potrzeb – motywowanie do
aktywności:
 dostarczanie prorozwojowych doświadczeń
 wykorzystanie już uświadomionych i zaspokajanych potrzeb – czyli jak
wpisać się Świat Młodych?
 tworzenie oferty młodzieży dla młodzieży
 zadanie domowe: przeprowadzenie rozwojowego spotkania z młodzieżą

Zadaniem uczestników jest zorganizować do kolejnego zjazdu spotkanie z udziałem
młodych ludzi, z którymi już pracują lub chcą zacząć pracować. Jego cel i temat
jednocześnie to zmotywowanie młodych do aktywności. Spotkanie nie może służyć
realizacji z góry założonego planu osób dorosłych, np. zorganizowaniu zawodów
sportowych. Cel powinien być przekazany młodym wprost: spotykają się po to, aby
lepiej poznać to, co zachęca ich do działania i rozwijania swoich zainteresowań,
pasji. Efekty mogą zostać dostrzeżone dopiero w trakcie lub po. Nie należy dążyć za
wszelką cenę do tego, aby młodzi zrobili jakąś akcję, a jeśli się na to zdecydują – nie
należy naciskać, by zrobili to w określonej formule. Na pierwszym miejscu należy do
tego, aby lepiej poznali siebie samych oraz aby chcieli coś zmienić wokół siebie,
czerpiąc do tego inspirację od całej grupy i od prowadzących.
Uczestnicy o II edycji
Przydatność zawodowa treści z drugiego zjazdu została oceniona w 90% na dwóch
najwyższych poziomach w skali od 1 do 5. Podobnie wygląda średnia z ocen
poszczególnych modułów. Pojawiające się pojedyncze oceny środkowe na skali
(3-trudno powiedzieć), jak wynika z uzasadnień, były najczęściej związane
z nieobecnością na niektórych modułach4. Zdarzyły się dwie oceny pojedynczych
modułów jako nieprzydatnych.

4

Pisemny kontrakt z uczestnikami na czas trwania programu dopuszczał 20% nieobecności na zjazdach.
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Pod względem merytorycznym najbardziej inspirująca i odkrywcza okazała się
diagnoza zasobów lokalnych w kontekście pracy z młodzieżą. Okazało się, że
nazywanie i porządkowanie własnych zasobów (jako instytucji/organizacji)
uświadamia dopiero możliwości ich efektywnego zagospodarowania. Tworzenie
mapy wzajemnych relacji, pól wpływu i perspektyw współpracy pozwala inaczej
spojrzeć na swoje środowisko i dostrzec potencjał wynikający z uruchomienia
istniejącego kapitału społecznego. Ta część szkolenia była najczęściej
rekomendowana do pogłębienia. Drugim ważnym tematem przewodnim okazała się
praca nad porażkami i narzędzia pomagające wraz z młodzieżą przepracowywać
rozwojowo niepowodzenia, zarówno w indywidualnym kontakcie, jak i grupowo.
W ocenach opisowych całego zjazdu, jak i poszczególnych modułów, przeważały
następujące treści:
Diagnoza środowiska: wrażliwość i uważność na zasoby
w najbliższym otoczeniu.
Narzędzia do praktycznego wykorzystania w pracy z młodzieżą (np.
metody ewaluacji, praca nad porażką).
Analiza środowiska młodzieży.
Utwierdzenie w przekonaniu co do słuszności stawianych celów.
Pogłębienie autorefleksji.
Uświadomienie sobie ścieżki rozwoju osobistego.
Postawienie celów, nadanie kierunku kolejnym działaniom.
Usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy.

W odczuciu uczestników za mało czasu zostało poświęconego na pogłębienie
diagnozy, ćwiczenia związane z przepracowywaniem porażek i motywowaniem
odnoszącym się do potrzeb, celów i wartości. Zabrakło szerszej dyskusji nad formami
motywowania do aktywności, szczególnie określonych grup młodych osób. Pojawił
się postulat weryfikacji praktyczności zastosowania niektórych metod i narzędzi do
pracy z młodzieżą. Uwagi te dały światło na przesunięcie akcentów w programie
i poszerzenie niektórych modułów o dodatkowe formy przepracowania treści.
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III ZJAZD SZKOLENIOWY
Program
Godziny

Piątek 17 listopada

10:30-12:00

Podsumowanie pierwszych wizyt mentoringowych i zadania domowego
Wprowadzenie w tematykę III zjazdu

12:15-13:30

Ja w relacji z młodzieżą
 moja osobista refleksja nad swoją rolą i relacjami z młodzieżą:
co wzmacniać, co hamować, nad czym pracować?

14:30-16:00

Rola i relacja z młodzieżą – potencjał i zagrożenia
 dorosłe osoby znaczące dla młodzieży i ich rola w zaspokajaniu potrzeb
 projekcja ról) na osobę coacha – potencjał i zagrożenia w relacji

16:15-17:45

Wprowadzenie do coachingu
 czym jest coaching: podstawowe założenia i metody
 dla kogo coaching: rodzaje coachingu
 kompetencje coacha

Godziny

Sobota 18 listopada

9:30-16:45

Coaching w praktyce
 sztuka prowadzenia rozmowy coachingowej
 ramy rozmowy coachingowej – długość, liczba sesji, kontrakt
 projektowanie długofalowego wsparcia coachingowego – programy
rozwojowe w oparciu o coaching

17:00-18:30

Wyzwania w prowadzeniu coachingu dla młodzieży
 specyfika klienta młodzieżowego – sytuacje i interwencje
 wsparcie dla coacha – gdzie go szukać?

Godziny

Niedziela 19 listopada

9:00-10:30

Animacja według modelu Akademii Enklawy
 główne założenia, metodologia i kluczowe osiągnięcia
 fack up night Akademii Enklawy, czyli porażki i co rozwojowego można
z nich wyciągnąć?

10:45-12:15

Animacja według...
 inne modele, inne spojrzenia – co działa u innych?
 pomost w przyszłość – system wsparcia i rozwoju dla coachów
młodzieżowych Warmii i Mazur
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Trzeci zjazd został w całości poświęcony coachingowi i możliwości jego
stosowania w pracy w młodzieżą w różnych środowiskach. Po raz kolejny
znacząca okazała się umiejętność autorefleksji nad własną rolą w kontakcie
z młodzieżą i nad indywidualnym sposobem kształtowania relacji. Coaching został
przedstawiony w świetle jego wykorzystania w edukacji pozaformalnej wobec
różnych grup klientów. Najistotniejsze było poznanie i przećwiczenie
podstawowych narzędzi coachingowych w prowadzeniu rozmów w młodymi
ludźmi – na różnym etapie ich rozwoju i w odniesieniu do ich sytuacji życiowych.
Podsumowaniem trzeciego i ostatniego zjazdu stała się wspólna „burza mózgów”
nad możliwościami kontynuacji programu dla tej konkretnej grupy.
Uczestnicy o III edycji
Ocena przydatności trzeciego zjazdu jest identyczna z oceną pierwszego: 80%
uczestników oceniło go jako zdecydowanie przydatny, 20% jako przydatny. Oceny
poszczególnych modułów, powiązane z nieobecnościami niektórych uczestników na
niektórych modułach, są podobne do drugiego zjazdu.
Podczas trzeciego zjazdu niezaprzeczalnie najważniejszym pod względem treści
okazał się coaching w praktyce. Uczestnicy podkreślali wartość sprawdzenia siebie
w roli coacha podczas ćwiczeń i symulacji. Cenna okazała się refleksja nad
pojmowaniem swojej roli społeczno-zawodowej w oczach własnych, młodzieży
i otoczenia. To umożliwiło również na poznawanie i testowanie narzędzi
coachingowych w sposób bardzo wyważony i adekwatny do codziennej praktyki
zawodowej. Najbardziej odkrywcze treści trzeciego zjazdu w rankingu uczestników:
Coaching w praktyce
Poznanie i sprawdzenie siebie w praktyce – przećwiczenie rozmowy
coachingowej w kontrolowanych warunkach
Narzędzia coachingowe do wykorzystania w pracy z młodzieżą
Dużo wiedzy inspirującej do dalszych poszukiwań
Możliwość „przegadania” nurtujących spostrzeżeń
Zastosowanie wiedzy w praktyce
Obranie nowego celu i wyznaczenie ścieżki jego realizacji
Większa świadomość własnej roli w pracy z młodzieżą
Co stało się oczywiste, uczestnicy postulowali pogłębienie elementów zjazdu
poświęconych coachingowi i jeszcze więcej ćwiczeń praktycznych w formule rozmów
coachingowych. Niedosyt pozostawiła także dyskusja nad systemem wsparcia dla
coachów młodzieżowych. Wartością dodaną mogłoby się stać utworzenie inkubatora
wzajemnych inspiracji w wyniku burzy mózgów na podstawie poznanych
modelowych działań z młodzieżą.
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WIZYTY MENTORINGOWE
Każdemu dwuosobowemu zespołowi uczestników został przydzielony na czas
trwania programu dwuosobowy zespół mentorów spośród prowadzących ACM.
Mentorzy byli odpowiedzialni za komunikację z uczestnikami, zdalne wsparcie
poprzez kontakt telefoniczny i mailowy oraz przeprowadzenie dwóch wizyt w miejscu
pracy każdego zespołu. Taka formuła była ważnym uzupełnieniem programu
szkoleniowego ACM, dawała bowiem możliwość wsparcia procesu przenoszenia
treści szkoleniowych do rzeczywistości zawodowej oraz ich adaptacji do warunków
lokalnych danej instytucji/organizacji. Jednocześnie wizyty stały się zwierciadłem dla
programu ACM i najbardziej efektywną metodą ewaluacji – to podczas nich
weryfikowały się założenia całego programu i jego wartości edukacyjnej. Tym samym
realizacji pierwszej edycji towarzyszył w pełni proces jej doskonalenia.
Podczas wizyt mentorzy wykorzystywali zarówno narzędzia mentoringowe, jak
i coachingowe. Coaching i mentoring to dwie odmienne metody rozwojowe. Celem
mentoringu jest przekazanie klientowi doświadczeń i wiedzy mentora. Mentor
pokazuje sposoby i narzędzia rozwiązywania problemów, z jakimi klient spotyka się
na swej drodze zawodowej. Coaching to wspólna praca obu stron w osiągnięciu
wyznaczonych przez klienta celów. Coach nie uczy, nie doradza, nie kieruje i nie
wskazuje rozwiązań, a wspiera klienta w poszukiwaniu rozwiązań i wzmacnia jego
motywację. Dla realizacji założeń programu ACM obie te metody zostały wdrożone
w ramach mentoringu.
Cele wizyt mentoringowych były każdorazowo wspólnie ustalane przez pracujące
ze sobą czwórki: uczestników i mentorów. Przed każdym spotkaniem określano
również spodziewane rezultaty, które następnie były weryfikowane pod koniec wizyty
i przekładane na plan działania. W ciągu kilku dni po spotkaniach mentorzy
przygotowywali raporty podsumowujące wizyty, które miały uczestnikom służyć we
wdrażaniu podjętych postanowień.
Ponieważ treści raportów są zindywidualizowane i przeznaczone do użytku
osobistego dla uczestników I edycji, poniżej prezentujemy przykładowo fragment
jednego z raportów, obrazujący logikę przeprowadzania wizyt mentoringowych.
Planowane obszary tematyczne:
 ewaluacja rozwojowego spotkania z młodzieżą
 motywowanie młodzieży do większej aktywności i otwartości na nowe
doświadczenia
 strategiczne planowanie długofalowej pracy z młodzieżą – w oparciu o
zasoby lokalne i z uwzględnieniem własnych ról zawodowo-rodzinnych
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Zakładane cele:
 wzrost umiejętności diagnozowania zasobów osobowych w środowisku
 wzrost umiejętności w generowaniu pomysłów na aktywizowanie młodzieży
 zyskanie inspiracji i umiejętności w planowaniu oferty dla młodzieży

Oczekiwane rezultaty:
 lista osób do ścisłego teamu sterującego
 lista przyjaciół, sprzymierzeńców w środowisku
 plan: jak, kiedy, z kim rozmawiać o współpracy?
 bank pomysłów na „rozruch młodzieży”.

Oczekiwane rezultaty:
 lista osób do ścisłego teamu sterującego
 lista przyjaciół, sprzymierzeńców w środowisku
 plan: jak, kiedy, z kim rozmawiać o współpracy?
 bank pomysłów na „rozruch młodzieży”.

Strategia działania
Jakie przyjąć podejście?
silniej wspierać samoorganizację młodzieży niż samoorganizację dorosłych
uczyć młodzież, jak korzystać z dostępnych zasobów – jak ich szukać, jak
o nie prosić i jak radzić sobie z odmową
zapewniać „podwórko” do samodzielnego eksplorowania – pokazywać
możliwości, a nie wyręczać
częściej stosować pytania coachingowe zamiast zdań twierdzących
przepis na dobry team: przygotowywać młodzież, oswajać otoczenie,
towarzyszyć, nie sterować

Kolejne kroki:
zorganizować Święto Sukcesu (…)
zaproponować zespołowi w placówce wspólne świętowanie sukcesów i
ewaluację porażek za pomocą diagramu ryby
przygotować mapę/listę zasobów wszystkich pracowników placówki do III
zjazdu ACM
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EWALUACJA PROGRAMU
Metoda i narzędzie
Podczas drugich wizyt, które odbyły się po ostatnim zjeździe szkoleniowym,
mentorzy przeprowadzili końcowy wywiad ewaluacyjny z uczestnikami. Zebrane
w ten sposób informacje, poza wcześniejszymi ankietami online, stanowią
najważniejsze źródło rekomendacji do przygotowania drugiej edycji programu ACM.
Kwestionariusz wywiadu składa się z 7 pytań, z których jedno opiera się na
5-stopniowej skali oceny, pozostałe są pytaniami otwartymi.
1. W ciągu trzech zjazdów ACM skupialiśmy się na rozwijaniu 10 konkretnych
umiejętności przydatnych w codziennej pracy z młodzieżą. Oceń poziom
każdej umiejętności u siebie PRZED i PO uczestnictwie w Programie.
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dobrze

bardzo dobrze

7

dostatecznie

6

niewystarczająco

5

bardzo dobrze

4

dobrze

3
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2

Świadomość własnego potencjału
i deficytów (mocne i słabe strony)
Umiejętność korzystania z informacji
zwrotnej dla planowania własnego rozwoju
Umiejętność współpracy w zespole
rozumiana jako korzystanie z zasobów
i dzielenia się własnymi zasobami, w tym
korzystania i udzielania Informacji zwrotnej
Umiejętność obserwacji i oceny sytuacji
młodzieży na tle środowiska lokalnego
Umiejętność diagnozowania zasobów
w środowisku oraz wykorzystywania ich do
pracy z młodzieżą
Umiejętność towarzyszenia młodzieży
w budowaniu tożsamości, rozumiana jako
wsparcie w stawianiu celów oraz
przepracowywaniu sukcesów i porażek
Umiejętność motywowania do aktywności
w oparciu o uczucia, potrzeby, cele
i wartości
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Umiejętność efektywnego kształtowania
własnej roli społeczno-zawodowej
w relacjach z młodzieżą
Umiejętność prowadzenia rozmowy
coachingowej z młodym człowiekiem
Umiejętność projektowania programów
rozwojowych dla młodzieży w oparciu
o poznane modele, metody i narzędzia
pracy środowiskowej
Inne ważne dla ciebie umiejętności:
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2. Po doświadczeniu bycia w Programie ACM wymień 5 kompetencji, którymi
powinien odznaczać się coach młodzieżowy. Na jakim poziomie posiadasz
wymienione powyżej kompetencje, w skali od 1 do 10?
3. Które z powyższych kompetencji rozwinąłeś / rozwinęłaś w trakcie swojego
uczestnictwa w ACM? W jaki sposób? (dzięki jakim treściom,
doświadczeniom, kontaktom z innymi uczestnikami, prowadzącymi)?
4. Twoje najważniejsze osiągnięcie w trakcie uczestnictwa w Programie.
5. Co odkryłeś/odkryłaś w swoim zespole? W jaki sposób uczestnictwo
w Programie wpłynęło na twój zespół?
6. Posłuchaj, jaki cel w swojej środowiskowej pracy z młodzieżą stawiałeś/
stawiałaś sobie w momencie przystąpienia do programu ACM.
a) Czy i w jakim stopniu udało ci się go osiągnąć? Jeśli tak, czy i w jaki sposób
przyczynił się do tego udział w Programie?
b) Jaki cel stawiasz sobie teraz?
7. Posłuchaj, jakie miałeś/miałaś oczekiwania wobec Akademii Coachów
Młodzieżowych w momencie przystępowania do programu.
a) Czy i w jakim stopniu zostały one spełnione?
b) Czy i w jaki sposób mogłyby być one zaspokojone poprzez kontynuację
Programu: grupę superwizyjną dla coachów młodzieżowych Warmii i Mazur?
c) Czy jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w takiej formie
kontynuacji Programu?
Wyniki i wnioski
Informacje zebrane podczas wywiadów, zawierające głęboko osobiste treści,
podlegają ochronie prywatności. Poniżej zaprezentowano wybrane odpowiedzi na
poszczególne pytania, zbiorczą analizę wyników z pytania 1-go oraz wnioski
z całości przeprowadzonej ewaluacji.
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Pytanie 1.
Analiza wyników obejmowała zarówno analizę indywidualnej zmiany dla każdego
uczestnika w zakresie poszczególnych kompetencji, jak i analizę grupową. Profile
indywidualne pozostają do wglądu dla samych uczestników. W skali całej grupy
przedstawiamy poniżej listę umiejętności z numeracją odpowiadającą wielkości
punktowej różnicy pomiędzy poziomem przed przystąpieniem do programu,
a poziomem osiągniętym po zakończeniu udziału. Oznacza to, że na pierwszym
miejscu plasuje się umiejętność, która została w największym stopniu rozwinięta
w grupie uczestników I edycji, na ostatnim – umiejętność, której zmiana rozwojowa
była najmniejsza. Wyjściowy poziom danej umiejętności ma tu również znaczenie: te
umiejętności, które były już na wysokim poziomie, nie przekładały się na potrzeby
uczestników co do ich doskonalenia, nie na nich więc koncentrowały się ich osobista
praca w programie. W dwóch przypadkach pojawiły się inne ważne dla ciebie
umiejętności (kreatywność, aktywne słuchanie), których zmiana rozwojowa była
oceniona na wysokim poziomie, nie można jednak odnieść ich do zmiany na
poziomie całej grupy.
1. Świadomość własnego potencjału i deficytów (mocne i słabe strony)
2. Umiejętność prowadzenia rozmowy coachingowej z młodym człowiekiem
3. Umiejętność
diagnozowania
zasobów
w środowisku
oraz
wykorzystywania ich do pracy z młodzieżą
4. Umiejętność obserwacji i oceny sytuacji młodzieży na tle środowiska
lokalnego
5. Umiejętność towarzyszenia młodzieży w budowaniu tożsamości, rozumiana
jako wsparcie w stawianiu celów oraz przepracowywaniu sukcesów i porażek
6. Umiejętność korzystania z informacji zwrotnej dla planowania własnego
rozwoju
7. Umiejętność motywowania do aktywności w oparciu o uczucia, potrzeby, cele
i wartości
8. Umiejętność efektywnego kształtowania własnej roli społeczno-zawodowej
w relacjach z młodzieżą
9. Umiejętność współpracy w zespole: korzystanie z zasobów i dzielenia się
własnymi zasobami, w tym korzystania i udzielania Informacji zwrotnej
10. Umiejętność projektowania programów rozwojowych dla młodzieży w oparciu
o poznane modele, metody i narzędzia pracy środowiskowej
Pytanie 2 i 3.
Oba pytania badały świadomość własnych kompetencji w pracy coacha
młodzieżowego, zarówno posiadanych przed przystąpieniem do programu, jak
i rozwiniętych w trakcie/po. Uczestnicy formułowali je w różny sposób, stąd
odpowiedzi zostały pokategoryzowane według zasady spójności znaczeniowej.
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Wśród umiejętności wymienianych jako te, które zostały rozwinięte w wyniku udziału
w ACM, na pierwszym miejscu znalazła się kompetencja, którą można utożsamić
właściwie z postawą, składającą się ze zbioru kompetencji. Ponieważ jednak niemal
wszyscy uczestnicy nawiązywali do niej w swoich wypowiedziach, podajemy ją jako
najważniejszy owoc osobistej zmiany. Pozostałe pojawiały się również często jako
rezultaty udziału w programie:
1. Podejście podmiotowe, partnerskie, towarzyszące: dawanie
przestrzeni na pomysły młodzieży, ukazywanie możliwości ,
podążanie za potrzebami i ukazywanie kierunku
2. Umiejętność słuchania
3. Świadomość własnej roli
4. Asertywność
5. Umiejętność diagnozowania zasobów
6. Świadomość swoich potrzeb, celów, możliwości
7. Umiejętność pozyskiwania informacji
8. Otwartość na wzajemne uczenie się
9. Pewność swoich działań
10. Umiejętność rozwiązywania problemów

Pozostałe wymieniane ważne kompetencje coacha młodzieżowego:
11. Umiejętność porozumienia z innymi
12. Bycie tu i teraz, w pełni dla młodzieży
13. Autentyczność i wzbudzanie zaufania
14. Dawanie przykładu, modelowanie zachowania.
15. Umiejętność obserwacji
16. Umiejętność korzystania z zasobów środowiska, aby pomóc młodzieży
17. Umiejętność stopniowego dochodzenia do celu
18. Organizacja własnego czasu
19. Gotowość do działania
20. Kreatywność
21. Cierpliwość
Pytani o elementy programu, które najbardziej wpłynęły na rozwój ich kompetencji,
uczestnicy wskazywali na:
kontakty z innymi uczestnikami i ich instytucjami/organizacjami: wzajemne
czerpanie z zasobów
wiedzę prowadzących i możliwość jej praktycznego zastosowania
niestandardową formę zajęć, głębokie osobiste doświadczenie
uświadomienie sobie i ukształtowanie swojej roli, zdefiniowanie siebie
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wizyty mentoringowe
zadanie domowe
określone moduły szkoleniowe: coaching w praktyce, diagnoza własnych
zasobów i środowiska
Pytanie 4.
Osiągnięcia uczestników w trakcie uczestnictwa w Programie podajemy w ogólnym
zarysie, bez odniesień do prywatnych treści. Najczęściej pojawiały się opisy
zewnętrznych dokonań (zorganizowanie spotkania, inicjatywy, przeprowadzenie
jakiegoś dłuższego procesu), jak i zmian wewnętrznych. Wśród tych drugich
uczestnicy najbardziej podkreślali wzrost samoświadomości i umiejętności
dokonywania autorefleksji w swojej pracy zawodowej, co przełożyło się na
podniesienie jakości spotkań z młodzieżą oraz wypracowanie sposobu
i metody pracy całego zespołu (w niektórych przypadkach nie tylko dwuosobowego
teamu uczestniczącego w programie).
Pytanie 5.
Uświadomienie sobie potencjału własnego zespołu, wzmocnienie i pogłębienie
relacji oraz efektywniejsza współpraca – to najczęściej podawane rezultaty
wspólnego udziału w programie. Doświadczenie prawdziwej synergii oraz siły
wzajemnego wsparcia stało się dla niektórych teamów pierwszym takim przeżyciem
w historii wspólnej pracy z drugą osobą.
Pytanie 6.
Weryfikacja celów stawianych sobie przed przystąpieniem do programu ACM
przyniosła trzy „typy” rezultatów:
urealnienie celu, tzn. uświadomienie sobie, że nie jest on do końca zależy od
osobistego wpływu/ możliwy do osiągnięcia w pojedynkę lub w krótkim czasie,
tym samym: zrealizowanie go w części lub wcale
przeformułowanie celu: rezygnacja z wcześniejszych założeń, wytyczenie
nowej ścieżki rozwoju i działania
skonkretyzowanie celu: doprecyzowanie, co on oznacza w praktyce
i nazwanie, po czym zostanie rozpoznane jego osiągnięcie – w części
przypadków stało się tu już w trakcie programu, w części jest to cel do
postawienia sobie w dłuższej perspektywie czasowej
Cele stawiane przez uczestników na zakończenie ACM wyraźnie są bardziej
skonkretyzowane i zachowujące regułę SMART. Odnoszą się najczęściej do
perspektywy półrocza/ roku. Nie zawsze są zależne od samych autorów, jednak
w tych przypadkach podkreślone jest znaczenie działania w zespole.
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Pytanie 7.
Ponieważ sporo z pierwotnych oczekiwań uległo przeformułowaniu, uczestnicy
odnosili się ponownie do swoich osobistych odkryć, inspiracji i zmian z nich
wynikających, których wcześniej nie zakładali. Uważali jednak przy tym, że Akademia
Coachów Młodzieżowych spełniła ich oczekiwania i przyniosła im niezaprzeczalne
korzyści, wymierne wobec zainwestowanego czasu i pracy nad samym sobą.
Wszyscy uczestnicy zadeklarowali gotowość do udziału w kontynuacji programu.
Proponowaną formułę (powołanie grupy superwizyjnej dla absolwentów I edycji)
traktują jako forum wymiany doświadczeń, inspiracji, pomysłów, ale również jako
grupę wsparcia, motywującą do rozwoju i pomagającą w przepracowywaniu wyzwań
zawodowych.

GRUPA SUPERWIZYJNA
Program ACM od początku zakładał zarówno przygotowanie kolejnej edycji dla
nowych 10 uczestników, jak i kontynowanie ścieżki rozwoju dla absolwentów
pierwszej edycji. Podczas ostatniego zjazdu, w wyniku wspólnej dyskusji i w oparciu
o inspirację płynącą z modułu poświęconego superwizji, powstała inicjatywa
utworzenia grupy superwizyjnej opartej na formule grupy Balintowskiej.
Grupa Balinta (od nazwiska węgierskiego lekarza) to spotkanie grupy
współpracowników – osób pracujących z ludźmi, profesjonalnie zajmujących się
różnego rodzaju pomaganiem, którego celem bywa zazwyczaj:
1. Udzielenie sobie nawzajem wsparcia emocjonalnego w pracy
2. Rozwój kompetencji uczestników
Systematyczna praca w GB pozwala lepiej wykorzystywać posiadane kompetencje
i zmniejsza obciążenie związane z wykonywanym zawodem, przez co jest istotnym
elementem profilaktyki wypalenia zawodowego. Sesja Grupy Balinta trwa około 90
min. Prowadzi ją lider, który może mieć do pomocy kolidera. Grupa składa się z 8-12
uczestników. Obowiązuje zasada poufności, nieoceniania i koncentracji na tu i teraz.
Grupa superwizyjna dla coachów młodzieżowych Warmii i Mazur będzie dodatkowo
wykorzystywała elementy mentoringu i grupowego coachingu. Założeniem jest
bowiem również dzielenie się własnymi sukcesami i wymiana doświadczeń celem ich
implementowania w innych środowiskach. Do grupy zgłosili się zarówno absolwenci,
jak i realizatorzy I edycji Akademii Coachów Młodzieżowych. Grupa będzie spotykała
się na sesjach co miesiąc lub co półtora miesiąca, za każdym razem w miejscu
pracy/działalności innego uczestnika. Pierwsze spotkanie grupy planowane jest na
styczeń 2018 roku.
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PODSUMOWANIE
Sukces I edycji ACM
Porównując ze sobą cele, jakie zostały postawionej na początku, oraz wyniki
końcowej ewaluacji, nie trzeba uzasadniać ich widocznej głębokiej spójności.
Rozwojowa zmiana, jakiej doświadczyli uczestnicy, zaowocowała
podniesieniem standardów ich osobistej pracy z młodzieżą, współpracy
ich zespołów, współpracy pomiędzy sobą nawzajem, a nawet początkiem
współpracy podmiotów, które reprezentowali. Program ma swoją
kontynuację, będącą szansą na dalsze podnoszenie standardów pracy
z młodzieżą w województwie: pierwszą grupę superwizyjną dla coachów
młodzieżowych Warmii i Mazur.
Warto jednak zastanowić się, co stanowiło w największym stopniu o sukcesie I edycji
ACM. Według nas, zespołu trenerów i mentorów, dla których było to również
pierwsze doświadczenie, należy wymienić tu trzy czynniki:
1. odpowiedni proces rekrutacji, pozwalający na stworzenie grupy otwartej na
proces samodoskonalenia i profesjonalizację zawodową,
2. oparcie programu merytorycznego na: a) procesie grupowym,
b) praktycznym doświadczeniu i wypracowanym modelu pracy
środowiskowej zarówno realizatora – Fundacji ALE, jak i wszystkich
uczestników reprezentujących instytucje i organizacje działające na rzecz
młodzieży
3. zastosowanie pogłębionej formuły edukacyjnej, łączącej formę szkoleniową
z mentoringiem i coachingiem w dwuosobowych teamach.
To dlatego można mówić o spełnieniu również i naszych oczekiwań wobec ACM.
Rekomendacje dla II edycji
W myśl zasady: rozwój siebie dla rozwoju innych, Akademia Coachów
Młodzieżowych również potrzebuje modyfikacji. Po analizie przebiegu I edycji
widzimy następujące istotne elementy do udoskonalenia:
1. wprowadzenie pełnego treningu interpersonalnego jako kluczowego
doświadczania dla wprowadzania rozwojowych zmian w pracy z młodzieżą
2. w programie szkoleniowym: pogłębienie modułu dotyczącego praktycznego
zastosowania narzędzi coachingowych w pracy z młodzieżą
3. poszerzenie diagnozy zasobów własnych i środowiska - w formie
przeniesienia tego modułu na jedną z wizyt mentoringowych
4. pochylenie się nad szansami i ograniczeniami wykorzystania różnych
metod pracy w odniesieniu do różnych grup młodzieży i poszczególnych
przypadków – również do włączenia w program mentoringu.
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Fundacja

Alternatywnej Edukacji „ALE”

ABOLWENCI PIERWSZEJ EDYCJI ACM

Beata Trzcińska
Gminny Ośrodek Kultury
w Sorkwitach

Marzena Szczepańska
Gminny Ośrodek Kultury
w Sorkwitach

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

33

Alternatywnej Edukacji „ALE”

Fundacja

Zuzanna Chmielewska

Dominika Złakowska-Cieślak

Fundacja Borussia, Olsztyn

Mateusz Obrębski

Paulina Grądzka

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka, Olsztyn
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Fundacja

Alternatywnej Edukacji „ALE”

Justyna Kalkowska

Alicja Ślebioda

Stowarzyszenie Osób Pozytywnie Aktywnych, Biskupiec

Izabela Bejnar

Justyna Stysiek

Zespół Szkół w Węgoju

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

35

