
Podcast #47 - Model G R O W - struktura sesji coachingowej
Model G R O W jest jedną z najczę�ciej wykorzystywanych struktur rozmowy
coachingowej. Autorem modelu jest John Whitmore.

Model składa się z czterech krok�w:
1. Generalny cel
2. Rzeczywisto��
3. Opcje
4. Wola

Krok 1. Generalny cel - Co chcesz osiągną�?
Identyfikacja celu jest kluczowym etapem w procesie coachingowym. Warto po�więci�
czas na to, aby bardzo dokładnie przeanalizowa�.

Przykłady pyta�:

• Co chcesz osiągną�?
• Jaki jest Tw�j cel?
• Na ile Tw�j cel jest konkretny, mierzalny, realny, istotny i ograniczony czasowo?
• Kiedy chcesz go osiągną�?
• Czemu chcesz go osiągną�?
• Jakie korzy�ci przyniesie Ci osiągnięcie tego celu?
• Na ile ten cel jest dla Ciebie istotny?
• Co możesz straci� realizując ten cel? 
• Po czym poznasz, że osiągnąłe� sw�j cel?

Krok 2. Rzeczywisto�� - Co się dzieje teraz?
Analiza sytuacji obecnej pozwala spojrze� na nią z r�żnych punkt�w widzenia. Z jednej
strony poszerza to naszą �wiadomo��, z drugiej strony pomaga wytworzy� napięcie
motywacyjne związane z odczuwalną r�żnicą pomiędzy atrakcyjnym celem i
nieatrakcyjną rzeczywisto�cią.
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Przykłady pyta�:

• Co dzieje się w tym momencie?
• Jak jest teraz?
• Jeżeli idealną sytuację okre�li� liczbą 10, to jak by� ocenił obecną w skali od 1 do 10?
• Jakie działania już podjąłe�?
• Jakich działa� jeszcze nie podjąłe�?
• Co działa?
• Co nie działa?
• Co zyskujesz z tego, jak jest teraz?
• Co tracisz?
• W jaki spos�b wpływa to na inne sfery Twojego życia?

Krok 3. Opcje - Co m�głby� zrobi�?
Ten etap służy wygenerowaniu potencjalnych rozwiąza� i przeanalizowaniu ich
użyteczno�ci.
 
Przykłady pyta�:

• Co m�głby� zrobi�, aby osiągną� cel?
• Co m�głby� zrobi�, aby przybliży� się do celu?
• Co jeszcze możesz zrobi�?
• Jakie widzisz inne możliwo�ci doj�cia do celu?
• Jakie kroki możesz podją�?
• Gdyby� nie był ograniczony czasem, co m�głby� zrobi�?
• Gdyby� nie był ograniczony �rodkami, co m�głby� zrobi�?
• Kto m�głby Ci w tym pom�c?
• Jakie są wady i zalety poszczeg�lnych możliwo�ci?
• Kt�ra z opcji/rozwiąza� zapewni najlepsze rezultaty?
• Kt�re z rozwiąza� najbardziej ci odpowiada?
• Kt�re z rozwiąza� dałoby Ci najwięcej satysfakcji?
• Co by się stało, gdyby� nic nie zrobił?
• Czy istnieje kto�, kto - Twoim zdaniem - wykonałby to zadanie rzeczywi�cie dobrze?
Czego możesz się od takiej osoby nauczy�?
• Czy kiedykolwiek stawałe� przed podobnym wyzwaniem? Jak wtedy sobie poradziłe�?
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Krok 4. Wola - Co zrobisz?
To jest etap, w kt�rym podejmujesz decyzje, jakie działania podejmiesz.

Przykłady pyta�:

• Kt�rą z opcji wybierasz?
• Co chcesz zrobi� w związku z tym?
• Jakie będzie Tw�j pierwszy krok?
• Od czego zaczniesz?
• Co skłania Cię do takiego wyboru?
• Do kiedy to zrobisz?
• Je�li masz wątpliwo�ci, to jakie?
• W jaki spos�b zdobędziesz potrzebne wsparcie?

Rozwinięcia modelu GROW:

• IGROW - "I" to issue, czyli zagadnienie, sprawa, z kt�rą przychodzi Klient. Zwykle
jest tak, że Klient na początku komunikuje problem, z kt�rym się zmaga. W tej wersji
modelu, daje się Klientowi chwilę czasu na to, aby opowiedział o nim. Dopiero w
kolejnym kroku przechodzi się do formułowania cel�w. 
• REGROW - "R" oznacza review, czyli przegląd "E" to evaluation, czyli ocena. Model
jest szczeg�lnie przydatny, gdy Klient jest w procesie coachingowym i pomiędzy
spotkaniami  realizuje r�żnego rodzaju zadania. W pierwszym kroku coach razem z
Klientem dokonują podsumowania tego, co wydarzyło się od ostatniej sesji i ocenią
zmiany, jakie nastąpiły pomiędzy sesjami.
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D O Ł Ą C Z  D O  N A S

Chcesz zmienić swoje życie? Świetnie trafiłaś/trafiłeś! Nauczę Cię jak je zmienić

będąc najlepszym coach’em dla samego siebie. To Twoja najlepsza inwestycja!”

 

Zapraszam Cię do Self Coaching Program - comiesięcznego programu

coachingowego, w którym dzięki pracy z Coach'em i Mentorem rozwiniesz w sobie

siłę psychiczną, odwagę i determinację do osiągania Twoich celów!
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Kliknij i posłuchaj pozostałych Podcast�w

podcast #2 – Pewno�� siebie. Jak zwiększy� ją mądrze?
podcast #3 – Skąd czerpiesz energię i informacje? Typy osobowo�ci MBTI cz. 1

podcast #4 – Czy masz wpływ na własną spontaniczno��? Typy osobowo�ci MBTI cz. 2

podcast #5 – Dlaczego uwielbiamy zwleka�? Lenistwo i prokrastynacja

podcast #6 – Dlaczego uwielbiamy rozpamiętywa� i jak pogodzi� się z porażką?

podcast #7 – Dlaczego warto por�wnywa� się do innych? I jak to robi� mądrze

podcast #8 – Samodyscyplina i siła woli

podcast #9 – Jak zarządza� talentem?

podcast #10 – 12 błęd�w kobiet w zarządzaniu własnym Talentem
podcast #11 – Jak odkrywa� swoją pasję?

podcast #13 – Jak identyfikowa� swoje warto�ci?

podcast #14 – Przekonania – co to jest i jak się z nimi zmierzy�?

podcast #15 – Hierarchia warto�ci w życiu

podcast #16 – 4 rzeczy, na kt�re musisz zwr�ci� uwagę, gdy chcesz odkry� sw�j Talent

podcast #17 – Życiowa misja – jaka jest Twoja?

podcast #18 – Plan na życie zawodowe – jak go zbudowa�?

podcast #19 – Jak realizowa� sw�j plan na życie będąc mamą tr�jki dzieci?
podcast #20 – Jak postawi� sobie cele na 2019 rok?

podcast #21 – Praca na własnej działalno�ci czy praca na etacie – co jest dla mnie?

podcast #22 – Co nas Polak�w powstrzymuje przed osiąganiem tego, czego chcemy?

podcast #23 – Kobiety a sukces – co nas powstrzymuje?

podcast #24 – Co to znaczy by� Talentem i mie� silną pozycję na rynku pracy?

podcast #25 – Jak zmieni� swoje życie i p�j�� we własną stronę?

podcast #26 – Jak poprosi� o podwyżkę, awans, rozw�j?

podcast #27 – Jak zbudowa� sw�j plan na życie?

podcast #28 – Porażka – jak radzi� sobie ze strachem przed nią?

podcast #29 – Odwaga – skąd ją czerpa�, aby ba� się mniej?

podcast #1 – Jak odnale�� to, co chcę robi� w życiu?
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Kliknij i posłuchaj pozostałych Podcast�w

podcast #30 – TOP5 podcastu “Żyj prawdziwie, żyj odważnie”
podcast #31 – Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzi�?

podcast #32 – Jak by� silnym psychicznie?

podcast #33 – Jak zarządza� swoim talentem w �wiecie VUCA?

podcast #34 – Zmiana warunk�w pracy – jak przygotowa� się na niepewną przyszło��?

podcast #35 – Jak sprawdzi� czy jeste� Talentem?

podcast #36 – Co to jest odwaga i jak się nią wykazywa� na co dzie�?

podcast #37 – Sko�cz z zarządzaniem czasem!

podcast #38 – Jak zaczą� ży� na 100% i co to znaczy?

podcast #39 – Twoja prywatna sesja coachingowa

podcast #40 – 5 najciekawszych odcink�w podcastu “Żyj prawdziwie, żyj odważnie”

podcast #41 – Jak zarządza� swoim sposobem my�lenia - cz.1?

podcast #42 – Jak zarządza� swoim sposobem my�lenia - cz.2?

podcast #43 – Wywiad z wyjątkową osobą

podcast #44 – Dwie niewygodne prawdy, w kt�re musisz uwierzy�

podcast #45 – Trzy przekonania, kt�re powstrzymują Cię przed realizacją celu

podcast #46 – Syndrom oszusta – jak sobie z nim poradzi�?

podcast #47 – Model GROW – w jaki spos�b możesz go wykorzysta�?

podcast #48 – Jak zmieni� swoją przeszło��?

podcast #49 – Tw�j wewnętrzny sabotażysta – jak go rozpozna� i pokona�

podcast #50 – Ranking 5 najciekawszych podcast�w

podcast #51 – Znajd� 5 najbardziej ograniczających Cię przekona�

podcast #52 – 5 (moich) historii o wewnętrznym sabotaży�cie

podcast #53 – Jak zmienia� przekonania? Kilka metod

podcast #54 – Case study Ani, czyli jak zmieni� swoje życie

podcast #55 – Jakich sabotażyst�w skrywa Tw�j typ osobowo�ci?

podcast #56 – Jak oszukujemy samych siebie, kiedy szukamy własnej drogi.
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Kliknij i posłuchaj pozostałych Podcast�w

podcast #57 – Marka osobista – jak ją zbudowa� w zgodzie ze sobą?
podcast #58 – Jak po macierzy�skim na nowo zbudowa� swoją drogę?

podcast #59 – Jak z wielu pomysł�w na siebie wybra� ten jeden?

podcast #60 – Ranking 5 najciekawszych wywiad�w

podcast #61 – Jak realizowa� swoje marzenia?

podcast #62 – Jak “coachuję” siebie każdego dnia?

podcast #63 – Jak szuka� swoich słabych stron?

podcast #64 – Jak rozpala� sw�j wewnętrzny ogie�?

podcast #65 – Co zrobi�, aby inni Cię nie lubili?

podcast #67 – Zarządzanie czasem, trzy ważne rady

podcast #68 – Moje życzenia �wiąteczne dla Ciebie

podcast #69 – Jak robi� podsumowania roczne?

podcast #70 – Twoje podsumowanie roczne moich podcast�w

podcast #71 – Jak postawi� sobie cel niemożliwy na 2020 rok?

podcast #72 - Jak się chwali�, aby sobie nie szkodzi�?

podcast #73 – Jak osiąga� to, na czym nam zależy (dlaczego nam się nie udaje)?

podcast #74 – Podnie� swoje standardy (muszę zamiast mogę)

podcast #75 – Jak pokona� stres?

podcast #76 – Jak zarządza� swoim my�leniem?

podcast #77 – Zmiana perspektywy – narzędzie do selfcoachingu

podcast #78 – Siła woli to mit

podcast #79 – Jak okre�li� kim jestem i jak siebie lepiej zrozumie�?

podcast #80 – 5 najlepszych podcast�w

podcast #81 – Zmiana przekona� na własny temat

podcast #82 – Jak pokona� perfekcjonizm?

podcast #83 – Nie odgrywaj bohatera w życiu

podcast #66 – Tw�j list do �więtego Mikołaja
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Kliknij i posłuchaj pozostałych Podcast�w

podcast #84 – Fundament pewno�ci siebie
podcast #85 – Czym jest self coaching i jak to robi�?

podcast #86 – Siła psychiczna we własnym biznesie

podcast #87 – Od czego zaczą� nowe życie?

podcast #88 – Jak w 2 lata zmieni� swoje życie?

podcast #89 - 3 sposoby na zwiększenie konsekwencji i motywacji

podcast #90 – 5 polecanych podcast�w

podcast #91 – Jak budowa� zaufanie do siebie?

podcast #92 – Życzenia �wiąteczne

podcast #93 – Jak osiągną� cele roczne w pierwszym miesiącu?

podcast #94 – Co zrobi�, aby inni Ci ufali?

podcast #95 – Jak zmienia� schematy z dzieci�stwa?

podcast #96 – Kim staje się kobieta idąc na szczyt?

podcast #97 – 7 Błęd�w kobiet w budowaniu silnej pozycji zawodowej

podcast #98 – Jak pokonywa� nasze obawy?

podcast #99 – Twoje zmartwychwstanie

podcast #100 – Wydanie specjalne

podcast #101 – Strefa komfortu – jak z niej wyj��?

podcast #102 – Jak ży� na 100% – �więtuj razem ze mną

podcast #103 – Jak podejmowa� ważne decyzje w życiu?

podcast #50 – Ranking 5 najciekawszych podcast�w

podcast #51 – Znajd� 5 najbardziej ograniczających Cię przekona�

podcast #52 – 5 (moich) historii o wewnętrznym sabotaży�cie

podcast #53 – Jak zmienia� przekonania? Kilka metod

podcast #54 – Case study Ani, czyli jak zmieni� swoje życie

podcast #55 – Jakich sabotażyst�w skrywa Tw�j typ osobowo�ci?

podcast #56 – Jak oszukujemy samych siebie, kiedy szukamy własnej drogi.

Nowy odcinek podcastu dostępny co 2 tygodnie: 
www.tdischoolofcoaching.pl/posluchaj-podcastow/
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