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1. Vedenjski coaching 

Coaching behavioristične smeri je strukturiran odnos med coachem in klientom ali skupino klientov, 

fokusiran na proces. Vključuje ocenjevanje, raziskovanje vrednot in motivacije, postavljanje merljivih 

ciljev, definiranje akcijskih načrtov in uporabo veljavnih orodij in tehnik za razvoj kompetenc in odpravo 

blokad z namenom doseganja pomembnih sprememb v klientovem privatnem življenju in karieri. 

(Skiffington in Zeus, 2003:6; v: Passmore, 2008). Tovrstni coaching je en najbolj uporabljenih v Veliki 

Britaniji. 

1.1. Uporabnost v praksi 

Ugotovitve iz področja behaviorizma so široko prisotne na področju razvoja in učenja. Pogosta 

managerska tehnika je tehnika »korenja in palice«. V prvi fazi opazujemo vedenje in ga merimo prek 

kompetenc. Vedenje je potem nagrajeno ali kaznovano. V tretji fazi pa spodbujamo učenje prek 

mentorstva in modelnega učenja. (Passmore, 2008) 

Vedenjski coaching spodbuja kliente, da si oblikujejo svoj lasten način učenja in osebnostne rasti. 

Spodbuja se samostojnost pri ocenjevanju in opazovanju vpliva vedenja na doseganje zastavljenih ciljev. 

Klienti si nenazadnje sami oblikujejo svoj motivacijski in nagrajevalni sistem vedenja. (Passmore, 2008) 

GROW model 

GROW model je en najbolj poznanih coaching modelov. Sestavljen je iz štirih etap, uporabljajo ga tudi 

coachi, ki nimajo psiholoških znanj. Tekom srečanj, coach uporablja sokratsko metodo razgovora. Z 

odprtimi vprašanji klienta popelje skozi vse štiri etape, ki so klientu v pomoč pri identifikaciji specifičnih 

vedenj, ki botrujejo k izboljšanju dela ter doseganju zastavljenih ciljev. (Passmore, 2008) 

Identifikacija ciljev (Identifying the goals) 

Prva etapa pri GROW modelu predstavlja identifikacija ciljev. Rezultati številnih študij nakazujejo kakšni in 

kako morajo biti cilji oblikovani, da bodo omogočali razvoj klienta in dvig njihove kvalitete dela. Locke in 

Latham (1990) pravita, da morajo biti cilji čim bolj izzivalni, hkrati pa realno dosegljivi. Klient mora biti 

sposoben dosegati zastavljene cilje in se zavezati k doseganju le-teh. Cilji morajo biti tudi jasno zastavljeni, 

specifični (Locke in Latham, 1990; v: Passmore, 2008). Jasneje kot je cilj zastavljen, učinkovitejši je lahko 

klient pri doseganju tega. Cilj lahko dobro opredelimo s kvantitativno mero in zastavljenim datumom 

dosega cilja. Poleg tega jasnost olajša komunikacijo med coachem in klientom. Klient mora biti cilju 

zavezan. Če si klient postavi cilj, ki je zanj zelo pomemben in mu predstavlja velik vir motivacije, potem bo 

tudi njegova zavezanost k doseganju cilja večja. Če klient cilji ni zavezan mu mora coach pomagati 
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opredeliti pozitivne učinke cilja. Tako postane klient bolj miselno aktiven, zaradi česar lahko tudi bolje 

razume pozitivne učinke doseganja cilja (Gollwitzer idr., 1990; v: Passmore, 2008). Klient mora realno 

verjeti v svoje sposobnosti doseganja zastavljenega cilja. Zaupanje v svoje sposobnosti mora temeljiti na 

razumevanju preteklega vedenja, zavedanja svojih sposobnosti, pomembno je, da klient razume katere 

veščine so potrebne za doseganje cilja in da realno oceni čas, ki je potreben za razvoj dodatnih veščin, ki 

jih za doseganje cilja potrebuje. Ključen je tudi jasen in realen pogled na dinamiko poklicnega in privatnega 

življenja. (Passmore, 2008) Potrebno je opredeliti kratkoročne in dolgoročne cilje. Kratko in srednjeročni 

cilji klientu omogočajo lažje ocenjevanje napredka, spremljanje vedenja ter ohranjanje sistema 

nagrajevanja in motiviranja. Dolgoročni cilj je vedno sestavljen iz manjših ciljev (srednje in kratkoročnih) 

in pomembno vpliva na zavezanost klienta. (Passmore, 2008) 

Pregled realnega stanja (Reviewing the reality) 

Druga etapa v GROW modelu je pregled realnega stanja klienta in ustreznost postavljenih ciljev. Potrebno 

je orisati trenutno delovanje klienta, sposobnosti, osebnost in delovno dinamiko. Znotraj tega procesa 

uporabljamo v večji meri psihometrične teste oz. pripomočke, s katerimi se lahko klient oceni na vseh 

omenjenih področjih, k sodelovanju lahko povabi tudi sodelavce (360° ocenjevanje).  Rezultat te etape 

predstavlja okvir diskusije o primernosti postavljenih ciljev in realnosti doseganja le-teh. Spodbuja se tudi 

pogovor o različnih vedenjih in kako ta vedenja pripomorejo ali otežujejo doseganje zastavljenega cilja. 

Primerjava realnega trenutnega stanja in ciljev pa omogoča, da coach in klient uvidita kje prihaja do 

največjih razlik med želenim in realnim stanjem, kje bo potrebno največ vložka in ali je postavljene cilje 

sploh mogoče doseči. Rezultat te etape je lahko tudi na novo postavljen časovni okvir, prenovljeni cilji ali 

oblikovanje večjega števila srednje in kratkoročnih ciljev. (Passmore, 2008) 

Navajanje možnosti (Generationg options) 

Navajanje vedenj, ki bi lahko pripeljala do zastavljenega cilja, predstavlja del GROW modela. Coach v tej 

fazi uporablja različne tehnike reševanja problemov in kreativnosti z namenom spodbujanja generiranja 

idej in možnosti za doseganje ciljev. Coach in klient potem ovrednotita realnejše od navedenih možnosti. 

Za vrednotenje uporabljata jasen kriterij, ki ga postavita skupaj. Skozi natančen pogovor in spraševanje, 

coach vodi klienta skozi evaluacijo možnosti in možnih posledic, ki sledijo, če se klient odloči za eno od 

možnosti. (Passmore, 2008) 

Sklep o nadaljnji poti (Agreeing a way forward) 

Zadnja etapa modela je identifikacija nadaljnje poti. Najpogosteje gre pri tem za serijo elementov, ki jih 

klient preizkusi in evalvira. Princip poskusov in napak sicer spominja na Skinnerjevo teorijo, vendar gre pri 
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coachingu za drugačen princip – pri tem klient spoznava vedenje v različnih kontekstih in ugotavlja kje 

določeno vedenje deluje pozitivno, kje pa nima tovrstnega učinka. Klient s coachevo pomočjo povzame 

načrt za prihodnost in postavi okviren časovni načrt. V nadaljnjih srečanjih se ocenjuje in evalvira 

dosedanje dosežke, skuša se opredeliti kje je prišlo do sprememb in kaj je vse k tem spremembam 

pripomoglo. Opredeli se neuspešna vedenja in zakaj so ta neuspešna. Temu sledi nadaljnje oblikovanje 

poti naprej in definiranje vedenj, za katera se je izkazalo, da imajo pozitiven učinek. (Passmore, 2008) 

GROW model torej spodbuja klienta k doseganju zastavljenih ciljev. Znotraj tega se uporablja princip 

poskusov in napak, da klient spozna katera vedenja so učinkovita in katera ne. Klient se uči na podlagi 

preteklih izkušenj, opazovanja drugih ali trenutnega testiranja predvidevanj. Kompetenčni okvir 

predstavlja osnovo, ki pomaga pri identifikaciji želenih in učinkovitih vedenj. Čeprav gre pri GROW modelu 

za etapno delovanje, v praksi temu ni vedno tako – etape se izmenjujejo iz srečanja v srečanje, glede na 

potrebe. V osnovi GROW modela pa ostaja klientovo zaupanje v doseganje zastavljenega cilja prek 

razvijanja ustreznih vedenj. (Passmore, 2008) 

Štiri-etapni vedenjski coaching model 

Štirietapni model je en od primerov nadaljnjega razvijanja GROW modela (Skiffington in Zeus, 2003; v: 

Passmore, 2008). Pri tem modelu se uporabljajo še vedno štiri etape, znotraj katerih se nahaja sedem 

korakov. Prve tri etape, refleksija, priprava in akcija se tesno povezujejo z etapami v modelu GROW. Dodan 

je preliminarni korak, kjer se opredeli odnos med coachem in klientom in namen procesa coachinga. Kot 

četrta etapa pa je dodano vzdrževanje ciljnega stanja, kar je sicer pomemben manjkajoči člen v GROW 

modelu. Štirietapni model združuje postavljanje ciljev, preverjanje realnega stanja, navajanje možnosti in 

akcijo v linearni coaching model, kar ga dela enostavnejšega za uporabo tudi za manj izkušene coache. 

Pomembna razlika z GROW modelom je tudi vključenost kognitivnih elementov, saj se v manjši meri 

ukvarja tudi s prepričanji in čustvi, kar pa sicer ni element vedenjskega coachinga. (Passmore, 2008) 

Coaching proces naj bi predstavljal integracijo različnih modelov in praks. Coachi, ki izhajajo iz vedenjske 

paradigme bi lahko več uporabljali kognitivne elemente za namene boljšega doseganja ciljev. Tako bi lahko 

spodbujali razmišljanje o lastnih prepričanjih, ki vplivajo na vedenje, lahko bi v proces zajeli klientovo 

motivacijo, spodbudili bi lahko razmišljanje o preteklih izkušnjah in poskušali ozaveščati tisto, kar je sicer 

nezavedno. (Passmore, 2008) 
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1.2. Kateri klienti največ pridobijo? 

Vedenjski coaching ponuja pozitiven in navidezno enostaven delovni okvir, ki se sklada z zahodno filozofijo 

razvoja na delovnem mestu ali v zasebnem življenju. Smiselnost, procesna orientiranost in 

pseudoznanstveni okvir so tiste lastnosti, ki dajejo tovrstnemu coachingu veliko priljubljenost in 

uporabnost med managerji. Poleg tega ima še vrsto značilnosti, zaradi katerih je ta pristop eden izmed 

najbolj priljubljenih (Passmore, 2008): 

- Postavljanje ciljev za dvig kvalitete dela 

- Pregled preteklih in trenutnih vedenj z uporabo vedenjskih okvirov z namenom identifikacije 

možnosti za razvoj 

- Navajanje idej s povezovanjem z lastnimi uspehi in neuspehi 

- Evalvacija možnosti s pomočjo postavljenih kriterijev, postavljanje akcijskega načrta in pregled 

uspešnosti le-tega 

Tovrstni pristop je učinkovit v kulturah, kjer je prisotno dominantno vedenje (zahodne kulture). 

Postavljanje ciljev spodbuja potrebo po načrtovanju, doseganju uspešnosti in nenehnem napredku, kar 

sicer že sestavlja del vsakdana managerjev. Tako prihaja do podobnih in že poznanih aktivnosti v procesa 

coachinga in pri vsakdanjem delu, zaradi česar imajo klienti določeno prednost domačnosti pristopa. 

Vedenjski coaching ima močno izraženo komponento učenja, ki spodbuja kliente, da opazujejo druge in 

se na podlagi tega učijo. (Passmore, 2008) 

Ta pristop je manj primeren za tiste kliente, ki imajo kompleksnejše težave in ovire. Neuspešni bomo, če 

je vir težav v klientovih prepričanjih ali nizki motivaciji, ki se izražajo skozi vedenje. Poleg tega ni primeren 

za tiste kliente, ki se svojih težav sploh ne zavedajo ali si jih nočejo priznati in na teh področjih narediti 

korak naprej. Za tovrstne primere so boljši pristopi, ki omogočajo odkrivanje nezavednih prepričanj in 

vrednot, ki oblikujejo posameznikovo vedenje. (Passmore, 2008) 
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2. Kognitivno vedenjski coaching 

Kognitivno vedenjski coaching je integrativni pristop, ki združuje uporabo vedenjskih tehnik, vizualizacije 

in tehnik reševanja problemov ter strategij znotraj kognitivno vedenjskega okvira z namenom 

opolnomočiti klienta za doseganje lastnih ciljev. Z tovrstnim pristopom lahko izboljšamo delo, povečamo 

psihološko odpornost, izboljšamo blagostanje, delujemo preventivno pred stresom in premagujemo ovire 

in blokade na poti do spremembe. Gre za dualni sistemski pristop, ki vključuje reševanje problemov, 

iskanje rešitev in kognitivno vedenjske metode in klientom pomaga pri premagovanju težav in soočanju z 

čustvenimi, psihološkimi in vedenjskimi ovirami. Parsimoničnost predstavlja enega pomembnejših načel 

v tem pristopu – čim manjši vnos za doseganje čim večjega rezultata. (Palmer in Szymanska, 2008) 

2.1. Osnovni koncepti 

Znotraj vedenjsko kognitivnega coachinga obstajata dve osnovni premisi. Klient je lahko nezadostno razvil 

tehnike reševanja problemov ali jih neuspešno uporablja v stresnih situacijah.  Kaj človek čuti in kako se 

vede je v večji meri determinirano s prepričanji in dojemanjem specifične situacije. Poleg tega pa na 

vedenje in delo vplivajo tudi negativna čustva (npr. anksioznost). Cilj coachinga je torej pomagati klientu, 

da izboljša strategije reševanja problemov, ozavesti svoja mišljenja in prepričanja in da mu coach nudi 

oporo, ki jo potrebuje za spreminjanje prepričanj, ki vplivajo na izvedbo dela, ki povzročajo stres in 

otežujejo doseganje ciljev. Klienti sami oblikujejo svoj lasten akcijski načrt, ki vsebuje končni cilj, skozi 

celoten proces pa se stremi k temu, da klient postane sam svoj coach. Navadno je v središču coachinga 

ravno izboljšanje oz. maksimizacija izvedbe dela pod pritiskom. (Palmer in Szymanska, 2008) 

Pet interaktivnih modalitet: SPACE 

Model sestavljajo štiri modalitete Physiology (fiziologija), Action (akcija), Cognitions (mišljenje), Emotions 

(čustva) ter zunanje okolje – Social context (socialni kontekst). Med vsemi elementi obstaja recipročen 

odnos.  Skozi kognitivno vedenjski coaching se spreminja vseh pet modalitet z namenom doseganja ciljev. 

Model SPACE se lahko uporablja kot izobraževalno orodje za poudarjanje povezanosti med modalitetami, 

za namene ocenjevanja in razvoj coaching programa. (Palmer in Szymanska, 2008) 

Ocenjevanje 

Osnovni sestavni del kognitivno vedenjskega coachinga je ocenjevanje. Začne se že na prvem srečanju in 

izvaja se redno.  Biografski podatki, informacije o razlogih za coaching ter zastavljeni cilji predstavljajo 

podatke, ki jih klient in coach oblikujeta in konceptualizirata znotraj enega od pogostih okvirov (Palmer, 

2007; v Palmer in Szymanska, 2008). Konceptualzacija služi kot pomoč pri povezovanju teorije in prakse 
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ter predstavlja osnovne smernice pri sistematični uporabi tehnik in strategij. Konceptualizacijo razvijata 

coach in klient skupaj, kar povečuje sodelovanje  in opolnomoči klienta, da razume težave iz vidika 

kognitivno vedenjskega okvira in v končni fazi postane sam svoj coach (Wills in Sanders, 1997; v Palmer in 

Szymanska, 2008).  

Reševanje problemov in iskanje rešitev po metodi PRACTICE 

Coaching po vedenjsko kognitivni metodi se osredotoča na psihološke in praktične vidike pomoči klientu 

dosegati zastavljen cilj. PRACTICE metoda predstavlja praktični pristop iskanja rešitev. Sestavlja jo sedem 

korakov in sicer: 

1. Identifikacija problema (Problem identification) 

2. Realistični, pomembni postavljeni cilji (Realistic, relevant goals developed) 

3. Iskanje alternativnih rešitev (Alternative solutions generated) 

4. Premislek o posledicah (Consideration of consequences) 

5. Opredelitev najboljših rešitev (Target most feasible solutions)  

6. Implementacija izbranih rešitev (Implementation of Chosen solutions) 

7. Evalvacija (Evaluation) 

Pri uporabi te metode je pomembno, da klient rešuje en problem postopoma in ne več hkrati. Če pride do 

čustvene ali psihološke blokade na katerikoli stopnji, potem je smiselno v proces vključiti še druge pristope 

(npr. ABCDEF). Ko klienti postanejo vešči uporabe te metode, lahko uporabljajo tudi krajše metode, kot 

so STIR ali PIE (Neenan in Palmer, 2001; v Palmer in Szymanska, 2008). Ti krajši modeli so namenjeni 

hitrejšemu procesiranju problema z namenom reševanja trenutne krize ali hitrega odločanja. V ospredje 

pa postavijo hitrost reševanja problema in ne toliko klientovo zadovoljstvo. (Palmer in Szymanska, 2008) 

ABCDEF coaching model 

Ellis (1962) je oblikoval ABC model emocij, kjer je opredelil aktivacijske dogodke (Activating events), 

prepričanja (Beliefs) in čustvene, psihološke in vedenjske posledice (emotional, psychological and 

behavioural Consequences). Do težav navadno pride ravno pri prepričanjih, ki so navadno rigidna, 

nefleksibilna, neempirična, nelogična in nefunkcionalna – iracionalna prepričanja. Ta izraz se sicer v 

coachingu ne uporablja, saj ima negativno konotacijo, raje se ga zamenjuje s miselnimi napakami ali z 

mislimi, ki motijo uspešnost dela. Tekom srečanj je coacheva vloga pomagati klientu do razumevanja 

lastnega kognitivnega modela. Zato se klienti pogosto najprej zavejo, da imajo njihova lastna prepričanja 
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največji vpliv na doživljanje stresa in nižje učinkovitosti in ne toliko vpliv situacije kot take. (Palmer in 

Szymanska, 2008) 

Ellis je ABC modelu dodal še dve dodatni etapi in sicer izpodbijanje in modifikacija neuporabnih 

prepričanj (Disputation and modification of unhelpful beliefs) ter učinkoviti novi pristopi k soočanju z 

aktivacijskim dogodkom (Effective new approach to dealing with the activating event). Kasneje je Palmer 

(2002) dodal še zadnji korak in sicer nadaljnji fokus (future focus), ki se osredotoča na okrepitev klienta 

za nadaljnje delovanje v začrtani smeri. (Palmer in Szymanska, 2008) 

Poleg ABCDEF modela obstaja še dopolnjenj G – ABCDEF model, kjer G predstavlja etapo postavljanja 

ciljev. Ta model je pogosto opredeljen kot model stresa, uspešnosti, odpornosti in blagostanja (Palmer, 

2007; v Palmer in Szymanska, 2008).  

Znotraj vedenjsko kognitivnega coachinga se uporablja tudi model bazičnih prepričanj, avtomatskih misli 

in vmesnih prepričanj (Curwen idr., 2000; v Palmer in Szymanska, 2008). 

2.2. Učinkovitost kognitivno vedenjskega pristopa 

2.2.1. Raziskave 

Kognitivno vedenjska terapija je bila dokazana kot učinkovita za raznolike motnje, kot je anksioznost ali 

depresivnost (npr. Dobson, 1989; v Palmer in Szymanska, 2008). V zadnjem desetletju pa so se znanja iz 

te smeri terapije prenesla tudi v coaching pristop. Grant (2001; v Palmer in Szymanska, 2008) je v svoji 

raziskavi ugotovil pozitivne učinke na mentalno zdravje, sposobnost samoregulacije in 

samokonceptualizacije, po kognitivno vedenjskem coachingu se dvigne tudi akademska uspešnost, ki 

vztraja skozi čas. Grant je spet v drugi raziskavi (2003; v Palmer in Szymanska, 2008) ugotovil še pozitivne 

učinke na dvig kvalitete življenja in boljše doseganje ciljev. Green s sodelavci (2005, 2006; v Palmer in 

Szymanska, 2008) je ugotovil, da do sprememb pride tudi pri vztrajanju pri doseganju ciljev, blagostanju 

in upanju.  Grbcic in Palmer (2006; v Palmer in Szymanska, 2008) pa ugotavljata, da se zmanjša doživljanje 

stresa zaradi uporabe kognitivno-vedenjskih tehnik, Libri in Kemp (2006; v Palmer in Szymanska, 2008) pa 

ugotavljata boljšo sposobnost samoocenjevanja. 

2.2.2. Kateri klienti največ pridobijo? 

S kognitivno vedenjskim coachingom največ pridobijo tisti posamezniki, ki si želijo povečati učinkovitost 

pri delu oz. na delovnem mestu, v šoli, pri javnem nastopanju, tisti, ki si želijo zvišati raven blagostanja, 

izboljšati upravljanje s časom, odločanje, reševanje problemov ali želijo bolje uravnavati jezo in čustva. 

Prav tako je kognitivno vedenjski coaching priporočljiv za posameznike, ki želijo zmanjšati odlašanje, 
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dvigniti stopnjo lastnega odločanja o karieri, zmanjšati stres in anksioznost. Primeren pa je za različne 

populacije in lahko se uporablja z otroki, mladostniki, odraslimi ali starejšimi odraslimi. Prav tako je 

učinkovit v različnih okoljih kot so šole, zdravstveno ali delovno okolje. Izvaja pa se ga lahko skupinsko ali 

individualno. (Palmer in Szymanska, 2008) 

Obstajajo pa tudi skupine posameznikov, za katere kognitivno vedenjski coaching ne bi bil uspešna izbira 

in to so tisti, ki ne sprejemajo čustvene odgovornosti (krivijo druge ljudi ali situacijo za kar se jim dogaja 

in menijo, da sami niso nikakršen problem in da nimajo potrebe po spremembi), tisti, ki ne sprejemajo 

odgovornosti v coachingu (izogibanje delu pri srečanjih ali pri vmesnih nalogah) in pri posameznikih s 

kliničnimi motnjami. (Palmer in Szymanska, 2008) 

2.3. Struktura in cilji 

2.3.1. Cilji kognitivno vedenjskega coaching 

Cilji, ki se jih prizadeva doseči tekom coaching procesa so (Palmer in Szymanska, 2008): 

 doseči zastavljene cilje, 

 izboljšati in rešiti težave in probleme, 

 pridobivati nove veščine in strategije soočanja s stresom, 

 spreminjanje miselnih napak, misli, ki povzročajo stres, misli, ki znižujejo učinkovitost (PIT = 

problem interfering thoughts), negativne avtomatske misli, vmesna in bazična prepričanja, 

 razvoj tehnik mišljenja, tehnik zniževanja stresa, tehnik izboljševanja učinkovitosti (PET = 

performacne enhancing thoughts), 

 postati sam svoj coach. 

 

2.3.2. Struktura coaching srečanja in vmesne naloge 

Struktura coaching srečanja je naravnana v smeri maksimizacije časa, ki je na voljo (Curwen idr., 2000; v 

Palmer in Szymanska, 2008).  

1. Hiter pregled klientovega trenutnega stanja. 

2. Dogovor o izvedbi srečanja. 

3. Pregled vmesnih nalog 

4. Opredelitev težave oz. problema 

5. Določitev nove vmesne naloge 

6. Feedback na srečanje 
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S tovrstno strukturo se omogoči vključevanje tako predlogov klienta, kot coacha. Prav tako pa ostaja 

razvidna naravnanost iskanja rešitev, ki jo kognitivno vedenjski pristop poudarja.  

2.3.3. Struktura coaching procesa 

Palmer (2007; v Palmer in Szymanska, 2008) je opisal princip poteka coaching procesa in sicer naj bi eno 

do dve srečanji posvetili za formulacijo, postavljanje ciljev in intervencijo (SMART cilji). Dve do štiri 

srečanja se nameni ocenjevanju, če je to potrebno, sicer pa se da poudarek na doseganju ciljev. V dveh 

do šestih srečanjih se deluje v smeri zniževanja psiholoških ovir. Tekom vsakega srečanja in tudi na koncu 

procesa pa se čas posveti evalvaciji.  Vsako srečanje traja med 30 in 120 minut, v povprečju pa 60 minut. 

Število srečanj pa je odvisno od vsakega posameznika in njegovih ciljev, ki si jih zada. (Palmer in 

Szymanska, 2008) 

2.3.4. Proces spreminjanja 

Proces spreminjanja vključuje vrsto korakov, ki jih mora klient narediti, da lahko govorimo o uspešni 

spremembi (Palmer in Szymanska, 2008): 

1. Pridobitev in prenova praktičnih in čustveno-orientiranih strategij reševanja problemov in iskanja 

rešitev. 

2. Identifikacija in sprememba nefleksibilnih PIT ter misli, ki povzročajo stres, vedenj in prepričanj. 

3. Razvoj fleksibilnih stilov mišljenja z namenom razvoja PET, tehnik zniževanja stresa, vedenj in 

prepričanj. 

4. Razvoj visoke ravni frustracijske tolerance, večje sprejemanje in psihološka odpornost. 

 

2.4. Kognitivne tehnike in strategije ter vedenjske strategije 

2.4.1. Identifikacija miselnih napak 

V kognitivni terapiji se tovrstne napake imenujejo kognitivne distrozije (Curwen idr., 2000) v coaching 

odnosu pa jih označujemo kot miselne napake (Palmer idr., 2003). To so napake v predelavi informacij, saj 

se posameznik v preveliki meri osredotoča na pomanjkljive podatke, iz njih izpeljuje nelogične zaključke, 

predpostavlja nepravilne povezave ali predvideva prihodnost na podlagi majhnega števila ali nikakršnih 

dokazov. (Palmer in Cooper, 2007; v Palmer in Szymanska, 2008) 

Pogoste miselne napake so: 

Branje misli/prehitro delanje zaključkov: Klient dela zaključke brez relevantnih informacij. Npr. »Če ne 

bom delal nadur me bodo odpustili.« 
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Mišljenje vse ali nič: Ocenjevanje pripetljajev na podlagi ekstremov. Npr. »Ona vedno zamuja!« 

Krivda: Ne prevzemanje odgovornosti in obtoževanje drugih kot krivcev za problem. Npr. »Za to je vse on 

kriv. Moral bi me spomniti, da pošljem to pismo.« 

Personalizacija: preveliko jemanje situacij na oseben način. Npr. »Če naša skupina naredi slabo 

predstavitev je to vse moja krivda.« 

Napovedovanje prihodnosti: Predvidevanja, da vedno vemo kaj se bo dogodilo. Npr. »Vem, da me bodo 

drugi teden odpustili.«  

Čustvena razlaga: Postavljanje čustev kot dejstev. Npr. »Tako sem živčen, vem, da se bo zgodilo nekaj 

slabega.« 

Označevanje: Uporaba oznak za opisovanje sebe ali drugih. Npr. »Sem popolna zguba, ker sem padel 

izpit.« 

Zahteve: Uporaba nefleksibilnih in rigidnih izrazov v govoru (moral bi, moram). Npr. »Moral bi se bolj 

potrditi.« 

Pretiravanje:  Pretiravanje pri opisovanju situacije. Npr. »To je bil najslabši dogodek v mojem življenju.« 

Podcenjevanje: Podcenjevanje vloge nečesa v situaciji. Npr. »Dobro oceno sem gotovo dobil zaradi tega, 

ker je bil izpit lahek.« 

Nizka frustracijska raven: Zniževanje frustracijske tolerance ali sposobnosti prenašanja stresa s tem, da si 

govorimo »Tega ne bom prenesel.« 

2.4.2. Miselne strategije 

Z raznoraznimi miselnimi strategijami pa lahko coach pomaga klientu ozavestiti miselne napake, ki se 

pojavljajo in jih tudi odpraviti. Palmer in Stickland (1996; v Palmer in Szymanska, 2008) opredeljujeta 

naslednje: 

Zapis miselnih napak: Ko se znajdemo v situaciji, ko obupujemo, nismo zadovoljni s svojim delom in 

opazujemo, da se pojavljajo določene miselne napake, takrat si jih zapišemo. To počnemo, da jih 

ozavestimo in se jim prihodnje lažje izognemo. 

 

Prijateljevanje s seboj: Pomislimo na situacijo, če bi se prijatelj ali sodelavec znašel v istih okoliščinah, 

naredil podobno napako. Ali bi bili tudi do njega tako kritični in strogi, kakor smo do sebe? 
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Relativno mišljenje: Če smo nagnjeni k ocenjevanju po principu vse ali nič, označevanju ali pretiravanju je 

smiselno, da poskusimo zmanjšati skrajnosti naših ocen in umestiti kočljivost situacije na lestvico koliko 

ogrožajoča je. 

 

Iskanje dokazov: Včasih je naša ocena situacije zmotna in se je bolje pozanimati pri drugih za komentar 

na situacijo. Npr., če menimo, da smo slabo odpredavali seminar, vprašamo kolege kako se jim je zdelo 

predavanje. 

 

Odznačevanje: Takoj, ko sebe, situacijo ali druge označimo za nesposobne, zgube ali uporabimo podobne 

negativne oznake, se vprašajmo ali oznaka res drži, ali je veljavna. Ali lahko res na podlagi ene napake 

uporabljamo tako ostre oznake. 

 

Mirnejše razmišljanje: Izrazi, ki odražajo veliko čustvenost (moram, moral bi, ne zmorem,…) pogosto 

povzročajo tudi velik stres in nam znižajo učinkovitost. Temu se izognemo tako, da uporabljamo manj 

čustveno nabite izraze (bilo bi zaželeno,…). Pomembno je, da se ta miselna tehnika uporablja na vsakdanji 

ravni in ne samo takrat, ko pride do težav. Hkrati pa je pomembno, da pri tem ne potlačujemo svojih 

čustev. 

 

Širši pogled na situacijo: Ko ocenjujemo, da smo edini krivi in odgovorni za nastalo situacijo ali težave, 

pomislimo in poskušajmo sestaviti seznam vpletenih in njihove naloge. Ponovno premislimo ali smo res 

edini krivci za napako in neuspeh.  

Obstajajo še druge miselne tehnike in strategije, ki olajšajo soočanja z miselnimi napakami (več v Palmer 

in Szymanska, 2008). To so: 

- Vodeno odkrivanje in sokratski razgovor za raziskovanje misli, ki znižujejo našo učinkovitost (PIT) 

- Metoda raziskovanja 

- Uporaba obrazcev 

- Sklepanje navzdol (deduktivno sklepanje) 

- Veriga sklepov 

- Analiza stroškov in koristi bazičnih prepričanj 

- Bibilioterapija in bibliotrening 

- Vizualizacija 

- Motivacijska vizualizacija 
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- Vizualizacija spoprijemanja 

 

2.4.3. Vedenjske strategije 

Kognitivno vedenjski coaching uporablja vrsto vedenjskih strategij za opolnomočenje klientov za soočanje 

s problem, preverjanje misli, ki spodbujajo učinkovitost in bazičnih prepričanj. Najpogosteje se uporablja 

(Palmer in Szymanska, 2008): 

Strategije upravljanja s časom 

Slabo razvite strategije upravljanja s časom so pogosta težava pri klientih, ki se vključijo v kognitivno 

vedenjski coaching. Skupaj z odkrivanjem misli, ki znižujejo učinkovitost (PIT) in zniževanjem občutka 

obupanosti se kliente poučuje o učinkovitem upravljanju s časom in se jim predstavi principe postavljanja 

prioritet, seznam nujnih opravil, not-to-do seznam,… 

Trening komunikaciie in asertivnosti 

Klientu je potrebno predstaviti prednosti asertivne komunikacije in mu omogočiti trening le-te. Hkrati se 

deluje v smeri zniževanja misli, ki znižujejo učinkovito asertivno komunikacijo in ovir. 

Sproščanje 

Sprostitvene tehnike se pogosto uporablja za sprostitev fizične napetosti. Klientom se predstavi eno od 

tehnik sproščanja, pogosto je te progresivna mišična relaksacija. 

Vedenjski eksperiment 

Vedenjski eksperimenti so osnovna komponenta kognitivno vedenjskega coaching. Uporablja se jih lahko 

v različnih okoljih (tekom srečanja, doma, v službi,…), lahko so del klientovih vmesnih nalog. Npr. če je 

klienta strah, da se mu bo tresel glas pri nastopanju, lahko vadi predstavitev pred kolegi, se posname in 

potem skupaj s coachem analizira posnetek in najde rešitev za njegovo težavo. 
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