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WSTÊP

W grudniu 1990 roku, krótko przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia, po raz pierwszy wyst¹pilimy w roli trenerów pomocniczych w treningu prowadzonym dla kadry kierowniczej. Celem tego szkolenia by³o umo¿liwienie odnalezienia
siê mened¿erów przedsiêbiorstwa pañstwowego w warunkach gospodarki rynkowej. O ile nam wiadomo, czêæ z nich
przystosowa³a siê doæ skutecznie do nowej sytuacji. Ale to
szkolenie by³o prze³omowe g³ównie dla nas, wtedy w³anie
bowiem rozpoczê³a siê nasza przygoda i jednoczenie nasza
kariera cile zwi¹zana z edukacj¹ ludzi pracuj¹cych w ró¿nych sferach gospodarki. Od tamtej pory przeprowadzilimy kilkaset przeró¿nych szkoleñ. Ich uczestnikami byli
pracownicy zajmuj¹cy siê prost¹ obs³ug¹ klienta, handlowcy, mened¿erowie wszystkich szczebli zarz¹dzania, poczynaj¹c od mistrzów w zak³adach produkcyjnych, a¿ po zarz¹dy firm, prawnicy, w³adze samorz¹dowe, przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych, politycy.
Doskonalenie naszego warsztatu czêsto okupione by³o
pope³nianymi b³êdami, a uczestnicy nierzadko w sposób
bezlitosny naprowadzali nas na lepsze rozwi¹zania, wymuszali na nas twórcze podejcie do pracy trenera. Warto zwróciæ równie¿ uwagê na czas, w którym kszta³cilimy
swoje umiejêtnoci. Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych to
okres, kiedy in¿ynier musia³ zacz¹æ myleæ jak mened¿er,
a dostawca towarów, o którego wzglêdy wczeniej zabiegali wszyscy klienci, znalaz³ siê w odmiennej pozycji  jako zabiegaj¹cy o wzglêdy klienta. £atwo sobie wyobraziæ,
¿e nasza praca nie mog³a polegaæ tylko na kszta³ceniu
umiejêtnoci i przekazywaniu wiedzy. Zanim do tego dosz³o, musielimy najpierw zmieniæ sposób mylenia tych
ludzi. Doprowadzi³o nas to do wypracowania odmiennego
ni¿ na zachodzie Europy stylu prowadzenia szkoleñ. A po-
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niewa¿ pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych to równie¿ okres
intensywnej pomocy dla Polski, mielimy to szczêcie, ¿e
moglimy uczestniczyæ ju¿ to w ró¿nego rodzaju szkoleniach dla trenerów organizowanych przez zachodnie firmy, ju¿ to w transferze programów szkoleniowych do Polski. Kontakt z trenerami z Europy Zachodniej oraz ze Stanów Zjednoczonych nauczy³ nas bardzo wiele, ale równie¿
uwiadomi³ koniecznoæ wypracowania w³asnego podejcia
do szkoleñ  specyficznego w warunkach transformacji i 
naszym zdaniem  nieco bardziej elastycznego.
Samo jednak prowadzenie szkoleñ i uczestnictwo w nich
nie wystarczy, aby upowa¿niæ nas do wystêpowania w roli autorów podrêcznika. To, co legitymizuje nasze dzia³ania w stopniu bardziej przekonywaj¹cym to fakt wykszta³cenia nastêpców. W okresie, kiedy swoje dzia³ania jako
najemnych i niezale¿nych trenerów postanowilimy zamieniæ w dzia³ania w³asnej firmy szkoleniowej, konieczne
okaza³o siê zwiêkszenie mo¿liwoci prowadzenia szkoleñ.
Niestety, odnalezienie gotowych trenerów na rynku, i to
takich, których styl dzia³ania korespondowa³by z naszym
stylem prowadzenia szkoleñ, okaza³o siê zadaniem niezwykle trudnym. Zdecydowalimy siê zatem wykszta³ciæ
swoich trenerów. Podo³alimy temu zadaniu, a sugestie ze
strony uczestników naszych szkoleñ, studentów, jak równie¿ tendencje rynkowe doprowadzi³y nas do podjêcia decyzji o za³o¿eniu w³asnej Szko³y Trenerów Biznesu. Absolwenci tej szko³y, ich opinie, ale przede wszystkim ich sukcesy s¹ najlepszym mandatem pozwalaj¹cym wyst¹piæ
nam w roli autorów Podrêcznika trenera1. Liczymy równie¿ na to, ¿e nasza wiedza psychologiczna umo¿liwi³a
uzasadnienie wielu prostych rad i dyrektyw dotycz¹cych
zachowania dobrze zbadanymi mechanizmami psychologicznymi.
Prezentowany czytelnikom podrêcznik zawiera dziewiêæ rozdzia³ów, przy czym treæ, która je wype³nia, nie
1
Osoby zainteresowane opiniami absolwentów naszej szko³y
odsy³amy na strony internetowe: www.moderator.wroc. pl.
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jest przez nas jednakowo mocno akcentowana. Postanowilimy powiêciæ najwiêcej uwagi kwestiom, których czytelnik nie znajdzie w innych pracach. Tak wiêc w rozdziale
I poddajemy refleksji czytelnika odkrycie, i¿ oto w naszej
rzeczywistoci ekonomicznej pojawi³ siê zupe³nie nowy zawód  trener. Zastanawiamy siê nad sylwetk¹ psychologiczn¹ trenera i jego predyspozycjami. Analizujemy tendencje rynkowe i zapotrzebowanie na pracê trenerów.
Przedstawiamy tak¿e inne funkcje trenera zwi¹zane z doradztwem, mentoringiem czy coachingiem.
Rozdzia³ II powiêcony jest ró¿nicom pomiêdzy klasycznym szkoleniem a treningiem. Przysz³ym trenerom zwracamy uwagê na precyzyjne zdefiniowanie i zrozumienie celów szkolenia, od czego zale¿y najczêciej jego powodzenie.
Wprowadzamy równie¿ pojêcie celu egzystencjalnego 
podstawowe dla zrozumienia istoty treningów.
Rozdzia³ III obejmuje sferê badania potrzeb szkoleniowych w firmie. Koncentrujemy siê tutaj równie¿ na trafnym przygotowaniu scenariuszy szkoleñ, adekwatnym doborze treci i form prowadzenia zajêæ.
Trener w akcji to tytu³ rozdzia³u powiêconego pracy
na wybiegu, jak czêsto w rozmowach miêdzy sob¹ okrelamy przestrzeñ, w której maj¹ miejsce zdarzenia nazywane treningiem. Zachowanie grupy, utrzymywanie motywacji, aktywizowanie, z³udzenia i mity, którym ulega
trener, to tylko niektóre zagadnienia opisywane w tej czêci podrêcznika. W skrócie mo¿na nazwaæ ten rozdzia³ psychologi¹ treningu.
Nie moglimy równie¿ pomin¹æ w podrêczniku czêci
powiêconej prezentacji ró¿nych form i metod prowadzenia szkoleñ. Przy tym, podobnie jak w ca³ej ksi¹¿ce, staramy siê skoncentrowaæ na zagadnieniach, które s¹ mniej
znane b¹d zupe³nie nowe. Staramy siê zatem przekazaæ
podstawow¹ wiedzê na temat ro¿nych metod, jednoczenie
pokazuj¹c warsztat. Czy wyk³ad zawsze musi byæ nudny?
W jaki sposób skonstruowaæ æwiczenia? Gdzie szukaæ do
nich materia³ów? Jak przygotowaæ w³asn¹ grê? Jakie niebezpieczeñstwa tkwi¹ w odgrywaniu ról? Jak mo¿na ze-
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psuæ relacje miêdzy ludmi, u¿ywaj¹c kamery? Czy mo¿liwe jest przeprowadzenie symulacji? Liczymy na to, ¿e
lektura rozdzia³u V udzieli odpowiedzi nie tylko na te pytania.
Jednym z najobszerniejszych jest rozdzia³ powiêcony
sytuacjom trudnym podczas treningu. Nie znalelimy
w ¿adnym dostêpnym nam podrêczniku odpowiedzi na pytanie, jak poradziæ sobie z k³opotliwymi uczestnikami
szkoleñ, a w swojej pracy spotkalimy takich wielu. Rozdzia³ ten powsta³ zatem w oparciu o nasze dowiadczenia
i uzupe³niony zosta³ wiedz¹ z zakresu erystyki. Do walki
z zastrze¿eniami pojawiaj¹cymi siê w trakcie szkoleñ zaadaptowalimy równie¿ niektóre metody stosowane przez
terapeutów, ale równie¿... sprzedawców.
Rozdzia³ VII dotyczy jêzykowej sfery dzia³añ trenerskich. Omawiamy w nim nie tylko sposób pos³ugiwania siê
jêzykiem przez trenerów, lecz tak¿e czêste b³êdy jêzykowe
uczestników oraz sposoby reagowania w takich sytuacjach. Tematyka jest równie¿ pretekstem do kilku ogólniejszych refleksji nad jêzykiem w biznesie oraz jego rol¹
w rozwoju zawodowym i osobistym.
Praca trenera nie koñczy siê jednak w chwili zejcia
z wybiegu. Czêsto jego zadaniem jest równie¿ sporz¹dzenie raportu, zbadanie efektywnoci szkolenia. Na ten temat napisano sporo. Odsy³aj¹c czytelnika do rzetelnej literatury, k³adziemy jednoczenie nacisk na kwestie,
których nie znalelimy w ksi¹¿kach. Jak powinien zachowywaæ siê trener w kontakcie z grup¹ po szkoleniu? Jaki
to ma wp³yw na samo szkolenie, a tak¿e na kontakty ze
szkolon¹ firm¹? Rozdzia³ VIII powiecony zosta³ takim
w³anie kwestiom.
Podrêcznik zamykamy rozdzia³em o wieloznacznym tytule  Trener sam z sob¹. Có¿ siê za nim kryje? Krótko
rzecz ujmuj¹c, osobiste dylematy trenera  jak siê rozwijaæ, jak dopracowaæ siê indywidualnego stylu, jakie mog¹
wyst¹piæ etyczne problemy w pracy trenera i wreszcie có¿
to takiego wypalenie zawodowe i rutyna oraz jak siê przed
nimi broniæ.

ROZDZIA£ I

ZAWÓD  TRENER

Powiedz mi, zapomnê.
Poka¿, mo¿e zapamiêtam.
Zaanga¿uj mnie w to, a zrozumiem.
Przys³owie chiñskie

Chocia¿ nie wiemy dok³adnie, kiedy ¿ycie pojawi³o siê na
Ziemi, jestemy ca³kiem pewni, ¿e sta³o siê to ponad cztery
miliardy lat temu. Pierwsi wspó³czeni ludzie pojawili siê
natomiast dopiero jakie 100 tysiêcy lat temu. Gdyby przyrównaæ okres istnienia ¿ycia na Ziemi do jednej doby, to okazuje siê, ¿e na zegarze ewolucji istniejemy dopiero nieco ponad 2 sekundy! Ca³¹ nasz¹ cywilizacjê mo¿emy odmierzaæ
zaledwie w milisekundach. Proces rozpoczynaj¹cy siê pojawieniem siê pierwszych organizmów ¿ywych i doprowadzaj¹cy do ukszta³towania mózgu wspó³czesnego cz³owieka zaj¹³ ewolucji ok. 4 miliardów lat. Ten mózg w ostatnich milisekundach dzia³ania ewolucji doprowadzi³ do rewolucji
informatycznej, spowodowa³, ¿e poruszamy siê z zawrotnymi jak na nasze mo¿liwoci prêdkociami, przetwarzamy
ogromne iloci informacji. Niestety, procesy ewolucyjne korzystaj¹ce g³ównie z dziedziczenia jako formy przekazywania dowiadczeñ jednostkowych nie nad¹¿aj¹ w przystosowywaniu naszych organizmów do zmian. A jednak cz³owiek
znalaz³ metodê, aby szybciej przystosowywaæ siê do otoczenia. T¹ metod¹ jest przekazywanie jednostkowych dowiadczeñ innym jednostkom i kolejnym pokoleniom  uczenie
ich. Przeszlimy wiêc ¿mudn¹ drogê ewolucyjnych prób i b³êdów, przekazuj¹c na skróty informacje s³u¿¹ce do prze¿ycia i przystosowania do zmieniaj¹cych siê warunków.
Czytelnik pewnie zastanawia siê, po co Podrêcznik trenera siêga a¿ tak daleko? Otó¿ g³êbokie zrozumienie w³asnej roli w kontakcie z uczestnikami szkoleñ, jak siê
póniej oka¿e wielokrotnie, zwiêksza jego mo¿liwoci dzia³ania. Trener nierzadko bywa postawiony w sytuacji, kiedy ludzie wybieraj¹ ewolucyjny sposób dzia³ania, bêd¹c
przekonani o wy¿szoci wiedzy nabytej metod¹ prób i b³êdów od tej przekazywanej przez innych, czêsto uto¿samia-
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nej z teori¹ niemaj¹c¹ zwi¹zku z rzeczywistoci¹. Nic
bardziej b³êdnego. Wiedziano o tym w staro¿ytnych Indiach, gdzie stworzono przys³owie: Dowiadczenie prowadzi szko³ê, w której lekcje s¹ bardzo drogie. Znano ograniczenia takiego sposobu zdobywania wiedzy i w naszym
krêgu kulturowym. Wyra¿aj¹ to s³owa Liwiusza: Dowiadczenie jest nauczycielem ignorantów, a potwierdza
stwierdzenie Benjamina Franklina: Dowiadczenie jest
bardzo kosztown¹ szko³¹, niemniej istniej¹ g³upcy, którzy
w ¿adnej innej niczego nie umiej¹ siê nauczyæ.
Warto przytoczyæ w tym miejscu opis obrazuj¹cy skutecznoæ zgo³a odmiennego sposobu przekazywania wiedzy. Jego autorem jest jeden z lepiej przystosowanych do drastycznych warunków rodowiska gatunek  szczur wêdrowny (Rattus norvegicus). Otó¿ zwierzêta te potrafi¹ przez
kilkadziesi¹t pokoleñ przekazywaæ sobie skutecznie informacjê o zapachu zatrutego po¿ywienia! A jak siê to odbywa?
Jeden z przewodników stada podchodzi do pokarmu i obw¹chuje go. Jeli uzna, ¿e pokarm jest zatruty, nie zaczyna go
jeæ, lecz odchodzi. Pozosta³e szczury podchodz¹ do po¿ywienia i obw¹chuj¹ je, aby zapamiêtaæ zapach. Na koñcu wreszcie oznaczaj¹ pokarm moczem i ka³em jako nienadaj¹cy
siê do spo¿ycia. Robi¹ to nawet wówczas, gdy po¿ywienie jest
w miejscu, w którym trudno pozostawiæ takie lady. Có¿ jednak sta³oby siê w sytuacji, gdyby szczur przewodnik nie zna³
tego zapachu, a by³aby to trucizna? Prawdopodobnie on sam
lub osobnik wys³any do wypróbowania pokarmu (czêsto jest
to szczur s³aby lub stary) przyp³aci³by to ¿yciem, lecz szczury, które prze¿y³yby tak¹ przygodê, staj¹ siê m¹drzejsze o jeden zapach wiêcej. W ten sposób, przez spo³eczne uczenie
siê, nie tylko s¹ w stanie przetrwaæ w trudnych warunkach
urz¹dzanych na nie ci¹g³ych polowañ i zasadzek, ale staj¹
siê coraz m¹drzejsze i nie korzystaj¹ przy tym z bardzo powolnego mechanizmu przekazywania informacji, jakim jest
dziedziczenie2.
2

Dok³adny opis spo³ecznego uczenia siê u szczurów czytelnik
znajdzie w: K. Lorenz, Tak zwane z³o. PIW, Warszawa 1996.

Zawód  trener
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Od organizacji spo³ecznego systemu uczenia siê w stadzie szczurów ju¿ tylko krok do koncepcji o r g a n i z a c j i
u c z ¹ c e j s i ê  uwa¿anej dzisiaj za jedyn¹ formê organizacji zdolnej przystosowaæ siê do szybko zmieniaj¹cych
siê warunków. Jej za³o¿enie jest banalnie proste. Aby
przetrwaæ, aby nad¹¿yæ z przetwarzaniem informacji, nie
wystarczy organizowaæ pracy, zarz¹dzaæ ni¹ itp. Organizacja i wszyscy jej cz³onkowie musz¹ siê ci¹gle uczyæ, dok³adnie tak, jak szczury nowych zapachów. Nie wystarczy,
¿e bêdzie rozwija³ siê przywódca stada, przewodnik. Co
ciekawe, tê doæ banaln¹ prawdê specjalici od zarz¹dzania odkryli stosunkowo niedawno.
Warto przypomnieæ sobie, ¿e do po³owy lat osiemdziesi¹tych
mo¿na by³o osi¹gaæ wielkie sukcesy w zarz¹dzaniu nie wymawiaj¹c nawet s³ów uczyæ siê. My sami mamy dowiadczenia z tego okresu. Dzi coraz wiêksza grupa ludzi dzia³aj¹cych w sektorze publicznym i prywatnym uwa¿a koncepcjê
organizacji ucz¹cej siê za doskona³y wzorzec struktury i zachowañ organizacji w XXI wieku. Wzorzec ten mo¿na uznaæ
za wizjonerski, ale ka¿da organizacja  ma³a, rednia czy du¿a  bêdzie musia³a stworzyæ w³asn¹ jego wersjê, jeli chce
dobrze funkcjonowaæ. (...). Szanse nie tylko na sukces, ale nawet na przetrwanie maj¹ tylko te osoby, które bêd¹ aktywnie
kierowaæ w³asnym procesem uczenia siê3.

Peter Senge uwa¿any za jednego z g³ównych twórców
koncepcji organizacji ucz¹cej siê wskazuje równie¿ na formy i sposoby uczenia siê organizacji. Powo³uje siê przy
tym na przyk³ady ze sportu, ale tak¿e sztuk scenicznych,
ukazuj¹c wielorakoæ form uczenia siê i ró¿nice w ich oddzia³ywaniu. Inaczej szkoli swoich zawodników trener
sportowy, inaczej uczy aktorów re¿yser.
Wysoka specjalizacja wiedzy, zró¿nicowane formy jej
przekazywania to narzêdzia, dziêki którym cz³owiek
i stworzona przez niego organizacja s¹ w stanie wytrzy3

E. Parsloe, M. Wray, Trener i mentor. Udzia³ coachingu
i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia siê. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
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maæ tempo rozwoju cywilizacji. Trenerzy s¹ jednym
z ogniw z³o¿onego procesu wyprzedzania ewolucji. Ogniwo to jest doæ istotne, bo chodzi g³ównie o przekazywanie wiedzy zwanej proceduraln¹  a wiêc takiej, która daje cz³owiekowi przekonanie, ¿e potrafi, a nie tylko wie.
W tym miejscu warto chyba równie¿ wspomnieæ o doæ wyj¹tkowej sytuacji, jaka mia³a miejsce w naszej polskiej rzeczywistoci ekonomicznej. O ile poszczególne jednostki na
zachodzie Europy czy w Ameryce uczestniczy³y w ewolucyjnym rozwoju systemu kapitalistycznego, o tyle Europa
rodkowa, w tym Polska, stanê³a na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych w obliczu zmian rewolucyjnych. Przystosowanie jednostek w tych warunkach by³o szczególnie
utrudnione. A jednak wiêkszoæ ludzi zdo³a³a dostosowaæ
siê do tych dramatycznych zmian, nabyæ w krótkim czasie wiele nowych umiejêtnoci. Czy odbywa³o siê to metod¹ prób i b³êdów? W przypadku niektórych  z pewnoci¹,
ale czy ich przystosowanie zakoñczy³o siê sukcesem?
Aby pisaæ o roli trenera w organizacji, nale¿a³oby w tym
miejscu precyzyjniej okreliæ kim jest trener, rozwiaæ nie-
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które mity i nieporozumienia. Jak wspomnielimy wczeniej, zadaniem trenera jest przekazywanie wiedzy p r o c e d u r a l n e j w odró¿nieniu od d e k l a r a t y w n e j. Przekazywaniem tej ostatniej zajmuj¹ siê g³ównie szko³y,
wy¿sze uczelnie, choæ oczywicie przesad¹ by³oby twierdziæ, ¿e koncentruj¹ siê one tylko na tym. Jaka jest ró¿nica pomiêdzy jednym a drugim rodzajem wiedzy? Wemy
najprostszy przyk³ad  narciarza. Mo¿e wiedzieæ, jak nale¿y ustawiæ cia³o w stosunku do zbocza, na któr¹ czêæ
narty wywrzeæ nacisk podczas skrêtu, w które miejsce nale¿y wbiæ kijek i jaka jest dynamika jazdy. To wszystko
jednak zdaje siê czêsto na nic w momencie odepchniêcia
siê kijkami i ruszenia w dó³, a efektem wiedzy deklaratywnej nierzadko bywa potê¿ny ob³ok nie¿nego py³u powstaj¹cy ponad cia³em narciarza, które pomimo tej wiedzy, w sobie tylko wiadomy sposób, ale z wykorzystaniem
si³y ci¹¿enia, zmierza w dó³ stoku. Wiedza proceduralna
wyra¿a siê natomiast w pe³nym wdziêku kontrolowaniu
cia³a podczas kolejnych migów. Narciarz p o t r a f i jedziæ, choæ byæ mo¿e nie do koñca zdaje sobie sprawê z mechaniki wszystkich swoich ruchów. Zadaniem trenera,
który uczy jazdy na nartach, jest wykszta³cenie u m i e j ê t n o  c i, a p r z e k a z y w a n i e wiedzy mo¿e byæ tylko
rodkiem do osi¹gniêcia tego celu. Tak wiêc zawód trenera powsta³ g³ównie w oparciu o zapotrzebowanie na szybkie uczenie umiejêtnoci w ró¿nych sferach dzia³alnoci
cz³owieka. Takie te¿ s¹ w stosunku do niego stawiane
oczekiwania. Nawiasem mówi¹c, czêsto s¹ to oczekiwania
nierealistyczne.
W tym miejscu narzuca siê analogia do trenera sportowego i jednoczenie pojawia pewna w¹tpliwoæ co do kompetencji trenera. Analogia jest doæ trafna, trener sportowy bowiem to osoba, która ma zdecydowanie wiêksz¹ wiedzê deklaratywn¹ od trenowanych zawodników. On zna
tajniki metabolizmu miêni, potrafi oceniæ wytrzyma³oæ,
obliczyæ æwiczenia tak, aby poprawiæ kondycjê zamiast j¹
niszczyæ. Trener sportowy ma jeszcze jedn¹ niezwykle
istotn¹ umiejêtnoæ  p o t r a f i u c z y æ. On wie, jakie æwi-
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czenia nale¿y wykonywaæ po kolei, w jakim tempie, jakie
ruchy trenowaæ, jakie partie miêni rozwijaæ, aby doprowadziæ swoich podopiecznych do mistrzostwa. I tutaj nale¿y rozwiaæ podstawowy stereotyp, który mówi, ¿e trenerem mo¿e zostaæ tylko dobry zawodnik. Ten stereotyp (poza nielicznymi wyj¹tkami) nie sprawdza siê w sporcie.
W chwili, kiedy piszemy te s³owa z funkcji trenera polskiej
kadry pi³ki no¿nej zosta³ odwo³any Zbigniew Boniek  jeden z najlepszych polskich pi³karzy, jacy kiedykolwiek
grali w pi³kê. Niestety, ten stereotyp jest czêsto przenoszony na trenera zajmuj¹cego siê trenowaniem umiejêtnoci niezbêdnych w biznesie. Nierzadko, o czym bêdzie
jeszcze mowa w rozdziale powiêconym sytuacjom trudnym, spotkamy siê z zastrze¿eniem: A czy ty sam sprzedajesz (zarz¹dzasz, negocjujesz itp.)?. Najlepszy handlowiec, jakiego kiedykolwiek poznalimy, postanowi³ zostaæ
równie¿ trenerem. Uczestniczy³ w zajêciach naszej Szko³y Trenerów Biznesu. Jego pierwsze próby trenowania by³y wrêcz tragiczne. Uczestnicy szkolenia poza tym, ¿e
kompletnie nie rozumieli treci, które im przekazywa³, zostali zanudzeni na mieræ. Wiele pracy kosztowa³o nas wykszta³cenie w nim umiejêtnoci trenowania. Przyk³ady
mo¿na by mno¿yæ, a wniosek z nich p³ynie jeden  aby zostaæ trenerem, trzeba przede wszystkim u m i e æ u c z y æ
i temu w³anie powiêcona jest niniejsza ksi¹¿ka.
Metodyka uczenia  warsztat pracy trenera  jest bardzo bogata g³ównie dlatego, ¿e ród³a, z których czerpie, s¹
niezwykle ró¿norodne. Wspomnielimy wczeniej o analogii do trenera sportowego. Rzeczywicie czêæ metod pochodzi z ich warsztatu. Innym ród³em s¹ dowiadczenia
psychoterapeutów pracuj¹cych z grupami. Wa¿ne i czêsto
niedoceniane ród³o metod warsztatowych to dzia³ania re¿yserów i zespo³ów scenicznych. Niewyczerpana, acz nieco
zapomniana dziedzina, do której siêgaj¹ trenerzy, to klasyczna sztuka retoryki, powodzenie za treningów skoncentrowanych na budowaniu zespo³ów pokazuje, ¿e metody oddzia³ywania na ludzi stosowane w jednostkach militarnych
czy grupach ratowniczych równie¿ mog¹ byæ przydatne. Po-
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niewa¿ zawód trenera musi charakteryzowaæ twórcze podejcie do pracy, szukaj¹ oni narzêdzi pracy niemal wszêdzie.
Sami jestemy pod wra¿eniem szkolenia, w którym niedawno uczestniczylimy, przeprowadzonego dla grupy handlowców przez... zawodowego muzyka!
Oczywicie, fakt, ¿e potrafimy uczyæ nie upowa¿nia nas
do trenowania wszystkiego, co nam tylko przyjdzie do g³owy. Wiedza merytoryczna o przedmiocie i dowiadczenie to
oczywicie kolejne niezbêdne elementy w pracy. Czêsto wiedza ta ma na tyle szeroki zakres, ¿e powoduje to, i¿ praca
trenera przybiera niezwykle renesansowy charakter. Sami
jestemy z wykszta³cenia psychologami, a jednak musielimy przyswoiæ sobie bardzo wiele wiadomoci z zakresu
ekonomii, informatyki, a nawet polityki. Czêsto z koniecznoci zostajemy miniekspertami w bran¿y kosmetyków,
konstrukcji stalowych, leków generycznych i tym podobnych, pozornie obcych nam dziedzin. Otwartoæ poznawcza
jest jedn¹ z bardziej podstawowych cech trenera.
Zanim jednak zaczniemy pisaæ o innych, niezbêdnych
do prowadzenia szkoleñ predyspozycjach, proponujemy
wype³nienie krótkiego testu. Jego wynik wska¿e czytelnikowi, na ile dotychczas nabyte umiejêtnoci spo³eczne
usposabiaj¹ go do pracy w charakterze trenera4.
1. Kiedy s³ucham innych, staram siê odkryæ s³abe strony
rozmówcy lub wychwyciæ informacje korzystne dla
mnie:
a) czêsto
b) czasami
c) rzadko
2. S³uchaj¹c innych, zdarza mi siê straciæ koncentracjê
uwagi do tego stopnia, ¿e nie potrafi³bym powtórzyæ
istoty wypowiedzi rozmówcy:
4

Wyniki testu nale¿y traktowaæ wy³¹cznie jako w s k a z ó w k i , nie za jako d i a g n o z ê. Test ten nie przeszed³ odpowiedniej
procedury walidacji, dlatego te¿ nale¿y traktowaæ go raczej jako
psychozabawê ni¿ rzetelne narzêdzie.

24

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rozdzia³ I

a) czêsto
b) czasami
c) rzadko
Kiedy z kim rozmawiam i s³yszê jak¹ opowieæ, staram siê przypomnieæ sobie co podobnego, aby opowiedzieæ, jak tylko mój rozmówca skoñczy swoj¹ historiê:
a) czêsto
b) czasami
c) rzadko
Kiedy kto opowiada o jakim swoim problemie, staram siê udzieliæ mu mo¿liwie najlepszej rady:
a) czêsto
b) czasami
c) rzadko
Kiedy rozmowa zmierza w niepo¿¹danym dla ciebie
kierunku, potrafisz zbagatelizowaæ problem przez
obrócenie go w ¿art:
a) czêsto
b) czasami
c) rzadko
Kiedy s³yszê dobry dowcip, pierwsza myl, jaka przychodzi mi do g³owy, to przypomnieæ sobie jeszcze lepszy i opowiedzieæ go:
a) czêsto
b) czasami
c) rzadko
Kiedy kto wypowiada swoje zdanie g³ono i podniesionym tonem, jestem przekonany, ¿e stara siê mnie zaatakowaæ:
a) czêsto
b) czasami
c) rzadko
Kiedy mam tremê b¹d te¿ kto mnie zdenerwuje,
wiem doæ dobrze jak to bêdzie siê objawia³o i jak d³ugo bêd¹ trwa³y poszczególne objawy:
a) tak
b) trudno powiedzieæ
c) nie
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9. Jeli mam do wyboru zagraæ w grê, której zasady bardzo dobrze znam, lub nauczyæ siê nowej gry, bo w³anie pojawi³a siê okazja, wybieram:
a) star¹ grê
b) now¹ grê
10. Nale¿ê do osób, które zadaj¹ innym sporo pytañ:
a) tak
b) raczej tak
c) nie
11. W sytuacji spo³ecznej, kiedy wyst¹pi³ jaki problem
organizacyjny:
a) staram siê problem rozwi¹zaæ
b) staram siê ustaliæ osobê odpowiedzialn¹ za ten problem
12. Kiedy udajê siê na wa¿ne spotkanie lub rozmowê, staram siê dok³adnie przygotowaæ do rozmowy:
a) zawsze
b) czasami
c) nigdy
13. Kiedy kto na mnie krzyczy:
a) staram siê broniæ
b) staram siê uwolniæ od tej osoby
c) zadajê sobie pytanie o przyczynê wzburzenia tej
osoby
14. Kiedy broniê d³ugo jakiego pogl¹du i zostan¹ mi
przedstawione dowody na jego bezpodstawnoæ:
a) staram siê rozmydliæ argumenty i os³abiæ dowody,
broni¹c do koñca swojej racji
b) przyznajê racjê stronie przeciwnej
15. Spójrz teraz na zegarek, zobacz dok³adnie, która jest
godzina. Zakryj go i poczekaj, kiedy min¹, twoim zdaniem, 2 minuty. Nie licz w mylach sekund. Pomyli³e
siê o:
a) mniej ni¿ 15 sekund
b) pomiêdzy 15 a 30 sekund
c) ponad 30 sekund
Punktacja i analiza odpowiedzi znajduje siê na koñcu
ksi¹¿ki w Dodatku.
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Predyspozycje psychologiczne
do pracy trenera
Mówi¹c o tym, co pomaga w pracy trenera, powinnimy
obszar czynników sprzyjaj¹cych podzieliæ przynajmniej na
dwie sfery: sferê w miarê stabilnych cech naszej osobowoci
i sferê umiejêtnoci spo³ecznych. Ten pierwszy obszar okrelilimy doæ niejednoznacznie  w miarê stabilnymi cechami. Uczynilimy to specjalnie, aby unikn¹æ wg³êbiania siê
w niemaj¹cy koñca spór psychologów o genetyczne pochodzenie niektórych cech i ich spo³eczn¹ modyfikowalnoæ. Dla
przeciêtnego czytelnika zainteresowanego prac¹ trenera
spór ten ma marginalne znaczenie. Wystarczy, ¿e przyjmie on za³o¿enie, i¿ niektóre nasze w³aciwoci w wieku,
w którym rozmyla siê o podjêciu pracy, s¹ bardzo trudne
do zmodyfikowania. Do tych w³aciwoci zwi¹zanych cile
z prac¹ trenera nale¿¹: stabilnoæ emocjonalna, ekstrawersja, pragmatyzm, lêk spo³eczny, koncentracja na sobie i wreszcie niektóre czynniki demograficzne (p³eæ, wiek itp.).
Drugi obszar wype³niaj¹ nabyte w toku naszego ¿ycia
sposoby reagowania w ró¿nych sytuacjach. W³anie ten obszar by³ przedmiotem badania naszego psychotestu. Umiejêtnoci spo³eczne wa¿ne w pracy trenera to: umiejêtnoæ zadawania pytañ, sposób reagowania w trudnych sytuacjach,
zdolnoæ empatii, zachowanie siê w sytuacjach konfliktowych, znajomoæ i umiejêtnoæ kontroli w³asnych emocji,
otwartoæ poznawcza zwi¹zana cile z myleniem twórczym.
Przedstawimy pokrótce opisywane w³asnoci, aby czytelnik (poza rezultatem psychotestu) móg³ oceniæ swoje dopasowanie osobowociowe do psychologicznego portretu
idealnego trenera.
STABILNE CECHY OSOBOWOCIOWE
Jedn¹ z najbardziej podstawowych cech osobowociowych, która ma decyduj¹ce znaczenie w kontaktach z in-
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nymi ludmi, jest s t a b i l n o  æ e m o c j o n a l n a. Osoby
emocjonalnie stabilne s¹ najczêciej spokojne, zrelaksowane i zdolne do zmagania siê ze stresem. Nie dowiadczaj¹ zbyt wielu obaw, napiêæ i rozdra¿nieñ. Na drugim krañcu stabilnoci mamy do czynienia z n e u r o t y z m e m.
Osoby neurotyczne z kolei czêsto odczuwaj¹ lêk i przygnêbienie, maj¹ poczucie winy i nisk¹ samoocenê. Czêsto zdarzaj¹ im siê stany napiêcia, a nawet agresywnej wrogoci.
Nieobce s¹ im stany depresyjne, impulsywnoæ, nadwra¿liwoæ. Neurotyzm bywa równie¿ ród³em niemia³oci,
któremu towarzyszy poczucie zmieszania w obecnoci innych. Osoby o du¿ym nasileniu tej cechy s¹ podatne na irracjonalne pomys³y, mniej zdolne do kontrolowania swoich popêdów oraz zmagania siê ze stresem, wykazuj¹ tendencjê do zamartwiania siê, ³atwo zniechêcaj¹ siê
i za³amuj¹ w trudnych sytuacjach.
Stabilnoæ emocjonalna jest warunkiem koniecznym do
pracy w charakterze trenera. Chcielibymy jednoczenie
podkreliæ, ¿e nie mówimy tutaj o stabilnoci wybitnej.
Przeciêtnie stabilny emocjonalnie cz³owiek jest w stanie
poradziæ sobie w sytuacjach treningowych. Osoby, które
charakteryzuje neurotyzm, bêd¹ w warunkach szkoleniowych same prowokowa³y sytuacje trudne i konfliktowe,
nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e ich koszty psychologiczne ponoszone w zwi¹zku z tak¹ prac¹ z pewnoci¹ bêd¹ przewy¿sza³y zyski, jakimi s¹ satysfakcja i zadowolenie z dobrze
przeprowadzonego treningu.
E k s t r a w e r s j ¹ psychologowie nazywaj¹ taki zestaw zachowañ, który powoduje, ¿e osoby ekstrawertywne s¹ przyjacielskie i serdeczne, towarzyskie i rozmowne,
sk³onne do zabawy oraz poszukiwania stymulacji, wykazuj¹ tendencjê do dominowania w sytuacjach spo³ecznych
i s¹ ¿yciowo aktywne i pe³ne wigoru, wykazuj¹ optymizm
¿yciowy i pogodny nastrój. Przeciwieñstwem ekstrawersji
jest i n t r o w e r s j a. Introwertycy charakteryzuj¹ siê tym,
¿e wykazuj¹ wiêksz¹ rezerwê w kontaktach spo³ecznych,
brak im optymizmu oraz preferuj¹ przebywanie w samotnoci i s¹ niemia³e. Nietrudno sobie wyobraziæ, ¿e ³atwiej
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bêdzie nawi¹zaæ kontakt z grup¹ trenerowi, który wykazuje wiêcej zachowañ ekstrawertywnych ni¿ introwertywnych. Przy tym, podobnie jak przy wczeniej omówionej
stabilnoci emocjonalnej, nie jest niezbêdne, aby trener
charakteryzowa³ siê skrajn¹ ekstrawersj¹. Zbyt wysoki jej
poziom wi¹¿e siê z dominacj¹, a to mo¿e nawet przeszkadzaæ w pracy z ludmi5.
Sposób reagowania na innych ludzi oraz sposoby wchodzenia z nimi w interakcje jest w du¿ym stopniu zale¿ny
równie¿ od tzw. p r y n c y p i a l i z m u (idealizmu) lub
p r a g m a t y z m u. Pryncypialista to cz³owiek przywi¹zany do w³asnych zasad i przyjmowanych wartoci, prezentuje g³êbsz¹ ich internalizacjê, wyra¿aj¹c¹ siê w zachowaniach zgodnych z normami nawet wtedy, gdy nie spodziewa siê kontroli zewnêtrznej. Skrajnego pryncypialistê
bêdzie bardzo trudno sk³oniæ do ustêpstw, do zmiany w³asnego stanowiska.
Przeciwieñstwem pryncypialisty jest pragmatyk. Cel
dorany jest o wiele bardziej istotny od wyznawanych
przez niego zasad. Zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e ludzie
zmieniaj¹ swoje pogl¹dy. Dlaczego zatem nie zrobiæ tego,
aby osi¹gn¹æ jaki okrelony cel? O ile pryncypialista bêdzie raczej uparty, o tyle pragmatyk bêdzie nieodgadniony. Jego cele i interesy nie bêd¹ siê wyranie rysowa³y,
a jego reakcje bêd¹ trudniejsze do przewidzenia. Pragmatycy staraj¹ siê byæ po¿¹dan¹ osob¹ niemal w ka¿dej sytuacji. Taki typ funkcjonowania mo¿e sprzyjaæ wytworzeniu wielu systemów czy hierarchii wartoci, które mog¹
byæ powo³ywane na u¿ytek bie¿¹cych sytuacji. Wykorzystywanie wiedzy o innych w celu tworzenia odpowiedniej
autoprezentacji daje nie tylko du¿e mo¿liwoci kontroli
w³asnych zachowañ, ale przez tworzenie odpowiedniego
wra¿enia umo¿liwia kierowanie czy wp³ywanie na zacho5

Czytelników zainteresowanych dok³adniejszym opisem tych
dwu czynników odsy³amy do: J. Strelau (red.), Psychologia.
Podrêcznik akademicki. Czêæ 2: Psychologia ogólna. Gdañskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2000.
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wania innych, przez co mo¿liwa jest realizacja w³asnych
zamierzeñ.
Pragmatycy ze wzglêdu na chêæ zdobycia jak najwiêkszej iloci informacji istotnych o innych maj¹ wiêksze ni¿
pryncypialici umiejêtnoci odraczania i powstrzymywania reakcji emocjonalnych, zw³aszcza w nowych sytuacjach. Podporz¹dkowanie w³asnej aktywnoci osi¹ganym
celom oraz odpowiedniej autoprezentacji powoduje nie tylko koniecznoæ konstruowania ró¿nych ja, ale wymaga
tak¿e stosowania ró¿nych technik sterowania wra¿eniem.
Odmiennoæ funkcjonowania idealistów i pragmatyków
polegaæ bêdzie prawdopodobnie na tym, ¿e ci pierwsi bêd¹ realizowaæ takie wartoci, które ciesz¹ siê najwiêksz¹
estym¹ w danym krêgu kulturowym i spo³ecznym, a pragmatycy bêd¹ wykorzystywaæ standardy typowoci funkcjonuj¹ce w danej kulturze.
Niepodwa¿alny jest równie¿ fakt, ¿e u pryncypialistów
preferowane wartoci pe³ni¹ istotn¹ funkcjê regulacyjn¹,
a tak¿e stanowi¹ podstawê do wyjaniania zachowañ innych. W przypadku pragmatyków preferowane wartoci
stanowi¹ wiedzê bardziej deklaratywn¹ ni¿ proceduraln¹,
st¹d te¿ pragmatycy wyjaniaj¹c zachowania innych,
odwo³uj¹ siê do kategorii abstrahuj¹cych od wartoci osobistych6.
Nie oceniaj¹c aspektu etycznego zachowañ pragmatyków i pryncypialistów, nale¿y podkreliæ, ¿e zachowania
charakterystyczne dla tak opisanego pragmatyzmu sprzyjaj¹ pe³nieniu funkcji trenera. Pryncypialista przywi¹zany do w³asnych norm, zasad i pogl¹dów mo¿e prowokowaæ
wiêcej sytuacji konfliktowych ni¿ pragmatyk, który na
czas jaki potrafi odwiesiæ na ko³ek swoje przekonania.
Co istotne, ten drugi ³atwiej dostosuje siê zarówno do grupy m³odych sprzedawców, jak i do starszej wiekiem kadry
zarz¹dzaj¹cej. Z naszych obserwacji wynika, ¿e czêsty
6 E. ciga³a, Akceptowane wartoci ostateczne i instrumentalne a wyjanianie zachowañ innych przez pragmatyków i idealistów. Przegl¹d Psychologiczny nr 2, 1990, s. 325343.
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u pocz¹tkuj¹cych trenerów problem, jakim jest wiek (co
ty m³ody cz³owieku mo¿esz na ten temat wiedzieæ?), wystêpuje w o wiele bardziej ograniczonym zakresie u pragmatyków ni¿ u pryncypialistów. A to dlatego, ¿e nie s¹ oni
sk³onni do nadmiernego prezentowania swoich pogl¹dów.
Wykorzystywanie argumentu wieku jest wszak tylko jednym ze sposobów obrony przekonañ uczestników szkoleñ.
Cz³owiek jest o tyle dziwnym stworzeniem, ¿e bywa nie
tylko podmiotem poznaj¹cym aktywnie swoje otoczenie,
podobnie jak czyni to wiêkszoæ stworzeñ. Charakterystyczna dla ludzi wiadomoæ sprawia, ¿e bywamy sami
dla siebie równie¿ obiektem poznania. Uwaga jednostki
mo¿e byæ w danym momencie w pe³ni skoncentrowana na
w³asnej osobie b¹d ca³kowicie na obiektach zewnêtrznych. Z tym wi¹¿¹ siê okrelone konsekwencje. Pojawienie siê dostêpnej dla naszej wiadomoci rozbie¿noci pomiêdzy stanem po¿¹danym (jaki chcia³bym byæ) a stanem
faktycznym (jaki jestem) bywa dowiadczeniem przykrym
i mog¹ towarzyszyæ mu negatywne emocje, takie jak:
wstyd, poczucie winy, lêk itp. Motywuj¹ one podmiot do
podejmowania dzia³añ redukuj¹cych zaistnia³¹ rozbie¿noæ oraz unikania rozbie¿noci przewidywanych. Najprociej wyobraziæ sobie to na przyk³adzie cz³owieka, który
udaje siê na zakupy. Nagle spostrzega swój wizerunek we
wszechobecnych lustrach. Jego uwaga przenosi siê z obszaru pó³ek sklepowych, na których mia³ nadziejê znaleæ
poszukiwany produkt, na du¿o bardziej koncentruj¹cy jego uwagê wizerunek siebie. Nie wygl¹dam zbyt dobrze
w tej starej kurtce  mo¿e pomyleæ w duchu. Czas najwy¿szy równie¿ wybraæ siê do fryzjera. Takie myli najprawdopodobniej pchn¹ go w kierunku dzia³añ zmierzaj¹cych do redukcji dostrzeganej rozbie¿noci.
Oczywicie koncentracja na sobie mo¿e dotyczyæ nie tylko wygl¹du zewnêtrznego. Obejmuje ona nasze kompetencje, zdolnoci itp. Pojawia siê w charakterystycznych sytuacjach, takich w³anie jak obecnoæ lustra, kamery, publicznoci itp. Jednak psychologowie twierdz¹, ¿e oprócz
tej sytuacyjnej wystêpuje tak¿e charakterystyczna dla da-
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nego cz³owieka d y s p o z y c y j n a k o n c e n t r a c j a n a
s o b i e. Po prostu niektórzy ludzie cechuj¹ siê tym, ¿e czêciej ni¿ inni koncentruj¹ swoj¹ uwagê na w³asnych stanach wewnêtrznych, analizuj¹ w³asne zachowanie czy wygl¹d zewnêtrzny. Wskanikami dyspozycyjnej koncentracji na sobie s¹: zaabsorbowanie w³asnymi przesz³ymi,
teraniejszymi i przysz³ymi zachowaniami; wra¿liwoæ na
w³asne stany wewnêtrzne; rozpoznawanie pozytywnych
i negatywnych atrybutów w³asnej osoby; dokonywanie introspekcji; sk³onnoæ do wyobra¿ania sobie w³asnej osoby;
wiadomoæ w³asnego wygl¹du fizycznego i autoprezentacji; uwzglêdnianie ocen innych ludzi.
Jakie znaczenie w pracy trenera ma dyspozycyjna koncentracja na sobie? Aby odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba uwzglêdniæ jej trzy aspekty, a s¹ to:
 ja prywatne;
 ja publiczne;
 lêk spo³eczny.
Osoby mocno skoncentrowane na ja prywatnym maj¹
wiêksz¹ wiadomoæ prze¿ywanych w³asnych stanów emocjonalnych i wiêksz¹ zgodnoæ zachowania z prze¿ywanymi emocjami. S¹ mniej ulegle wobec nacisków grupowych
i wykazuj¹ mniejsz¹ podatnoæ na sugestiê. Koncentracja
na ja prywatnym sprzyja przypisywaniu w wiêkszym stopniu sobie odpowiedzialnoci za zdarzenia. Opisywane osoby wykazuj¹ równie¿ wiêksz¹ trafnoæ i dok³adnoæ w dokonywanych samoopisach i s¹ bardziej sk³onne do reagowania oporem w sytuacjach, kiedy im kto stara siê co
narzuciæ.
Z kolei osoby mocno skoncentrowane na ja publicznym
wykazuj¹ wiêksz¹ uleg³oæ wobec nacisków grupowych
oraz wra¿liwoæ na odrzucenie przez grupê. Dok³adniej
przewiduj¹ i spostrzegaj¹ wra¿enia, jakie wywo³uj¹ na innych. Maj¹ równie¿ tendencjê do ³agodzenia w³asnych postaw pod wp³ywem antycypowanej oceny innych.
Lêk spo³eczny powoduje natomiast spore spiêcie w kontakcie z du¿¹ grup¹ ludzi, ³atwe popadanie w zak³opotanie, oniemielenie w kontaktach z nieznajomymi, niemia-

32

Rozdzia³ I

³oæ, niepewnoæ w kontaktach z obcymi, niepokój przed
publicznym wyst¹pieniem7.
Nietrudno zatem udzieliæ ju¿ teraz odpowiedzi na pytanie o udzia³ dyspozycyjnej koncentracji na sobie w sytuacjach szkoleniowych. Szczególnie korzystna wydaje siê
koncentracja na ja prywatnym. Ale i pewna doza koncentracji na ja publicznym pomaga kontrolowaæ wra¿enie, jakie wywo³ujemy u innych. Jednak zbyt silna koncentracja na tym aspekcie mo¿e spowodowaæ zachowania konformistyczne trenera, a¿ po podatnoæ na sterowanie
przez grupê. Rzecz¹ niezwyk³ej wagi jest równie¿ lêk spo³eczny. Zbyt du¿e jego natê¿enie wrêcz dyskwalifikuje trenera, co nie znaczy, ¿e przeciêtnego lêku spo³ecznego, znanego pod potoczn¹ nazw¹ tremy, nie mo¿na opanowaæ.
Sprzyja temu z ca³¹ pewnoci¹ dobre przygotowanie i dowiadczenie.
Doæ banalnymi czynnikami, które jednak maj¹ bardzo
du¿y wp³yw na funkcjonowanie trenera, s¹ w i e k i p ³ e æ.
Wspomnielimy ju¿ wczeniej o doæ charakterystycznych
formach podwa¿ania wypowiedzi trenera odwo³uj¹cych siê
do wieku. Niestety, okazuje siê, ¿e trener odpowiedniego
wieku nie osi¹ga... nigdy! Pocz¹tek kariery w pracy trenera to najczêciej gorsze samopoczucie w grupach znacz¹co starszych. Maj¹c oko³o trzydziestu lat, doæ trudno
zbudowaæ autorytet w grupie mistrzów przedsiêbiorstwa
produkcyjnego, gdzie rednia wieku mo¿e znacznie przekraczaæ 50 lat. Ale to nie jedyne problemy. Kiedy trener
staje siê starszy i wydaje siê, ¿e ju¿ argument wieku nie
zostanie wykorzystany przeciwko niemu, zaczyna pojawiaæ siê ogromny dystans, który manifestuj¹ swoim zachowaniem szczególnie m³odzi uczestnicy szkoleñ. Czterdziestoletni trener bywa przez dwudziestoparolatków traktowany jak wykopalisko! Có¿, pozostaje nam jedynie wiedz¹,
7

J. Zakrzewski, A. Strza³kowska, Dyspozycyjna koncentracja
na sobie: teoria i pomiar (polska adaptacja), (w:) R.L. Drwal,
(red.) Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej.
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 1989, s. 189210.
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dowiadczeniem i umiejêtnociami spo³ecznymi kompensowaæ ci¹g³¹ nieodpowiednioæ wieku.
Choæbymy mogli sobie tego ¿yczyæ, to jednak równie¿
p³eæ nie pozostaje bez znaczenia w pracy trenera. Jak wiemy z opowieci wielu kobiet trenerów, pracuje im siê
o wiele trudniej ni¿ mê¿czyznom. Sk¹d taki wniosek? Otó¿
kobiety, a szczególnie te atrakcyjne, staj¹ siê obiektami zakusów panów przewiadczonych o w³asnych zdolnociach
uwodzicielskich. Sytuacja spo³eczna mo¿e takie zachowanie nasilaæ. Jedno nieodpowiednie zdanie, zbyt d³ugi kontakt wzrokowy mog¹ zostaæ opacznie zrozumiane i opisywany don Juan intensyfikuje swoje wysi³ki, a trener
koncentruje siê na odpieraniu ataków raczej ni¿ na pracy
z grup¹. Podobnie opacznie mog¹ byæ rozumiane zachowania po szkoleniu, podczas uroczystej kolacji, w trakcie rozmów nieformalnych. Trudnoci, jakie te sytuacje stwarzaj¹ trenerom kobietom, musz¹ zostaæ rozwi¹zane przez niezwykle umiejêtne wywa¿enie w³asnej przychylnoci do
uczestników spotkania z jednej strony, a pokazywanie dystansu z drugiej. Jakiekolwiek przesuniêcie w jedn¹ b¹d
drug¹ stronê powoduje negatywny odbiór i odbija siê na
jakoci prowadzonego szkolenia. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e obecnoæ kobiety w grupie z³o¿onej z samych
mê¿czyzn b¹d te¿ mocno zdominowanej przez nich nasila zachowania rywalizacyjne pomiêdzy nimi.
Inn¹ cech¹, która ma niebagatelne znaczenie w pracy
trenera, jest otwartoæ poznawcza i twórcze podejcie do
rzeczywistoci. Ucz¹c kolejne roczniki trenerów w naszej
szkole, powtarzamy im niezmiennie: twórczym i rozwijaj¹cym siê trenerem zostaje siê naprawdê dopiero wówczas,
kiedy ka¿dy dowcip, zagadkê, opowieæ, ciekawe zdarzenie, program telewizyjny itp. analizuje siê pod k¹tem mo¿liwoci ich wykorzystania we w³asnych programach szkoleniowych. Przetwarzanie takich zdarzeñ na æwiczenia,
gry i zadania szkoleniowe, wplatanie anegdot w wypowiedzi powoduje, ¿e trener odnajduje swój charakterystyczny, niepowtarzalny styl, a jego szkolenia ró¿ni¹ siê jakociowo od tych, które s¹ prowadzone przez tzw. performe-
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rów, czyli osoby perfekcyjnie odtwarzaj¹ce jaki program,
ale potrafi¹ce niestety tylko to. Twórcze podejcie do szkoleñ powinno objawiaæ siê równie¿ tym, ¿e trener potrafi
wymyliæ nowe zadanie, specjalnie na potrzeby danej sytuacji szkoleniowej i z odwag¹ je zrealizowaæ. Najciekawsze nasze zadania powstawa³y czêsto na wybiegu.

Przysz³oæ
Rozdzia³ ten rozpoczêlimy od zarysowania bardzo szerokiej perspektywy ukazuj¹cej znaczenie nabywania nowych umiejêtnoci w przystosowywaniu siê ludzi do niezwykle dynamicznie zmieniaj¹cego siê rodowiska cywilizacyjnego. Myl¹c o przysz³oci, nie sposób uwolniæ siê od
wizji coraz bardziej dynamicznych i rewolucyjnych zmian
ju¿ to technologicznych, ju¿ to spo³ecznych. Nasuwa siê
doæ oczywisty wniosek o rosn¹cej roli zawodu trenera jako osoby umo¿liwiaj¹cej innym nabycie nowych, niezbêdnych umiejêtnoci. Symptomy takiego rozwoju sytuacji
mo¿emy ju¿ dzisiaj obserwowaæ na rynku pracy. Coraz
wiêcej firm zatrudnia na sta³e trenerów wewnêtrznych 
osoby odpowiedzialne za rozwój umiejêtnoci personelu.
Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e rynek pracy w chwili, kiedy piszemy te s³owa nie oferuje zbyt wiele w tym zakresie. Wykwalifikowanej kadry, która mog³aby pe³niæ funkcjê trenerów wewnêtrznych, na rynku po prostu nie ma.
A ju¿ szczytem marzeñ jest znalezienie pracownika na to
stanowisko z d³u¿szym sta¿em. Dowiadczeni i wykwalifikowani trenerzy pracuj¹ w firmach szkoleniowych lub jako osoby niezale¿ne, a jakoæ ich us³ug jest zbyt wysoko
ceniona, aby pracodawca by³ sk³onny zap³aciæ jej równowartoæ w postaci sta³ej pensji. Poszukuje siê zatem rozwi¹zañ porednich  do takich nale¿y zatrudnianie np. absolwentów psychologii, o których siê s¹dzi, ¿e potrafi¹ pracowaæ z ludmi. Innym rozwi¹zaniem jest poszukiwanie
trenerów wród w³asnych pracowników. Tak wiêc np. trenerem sprzedawców zostaje dobry handlowiec, szkolenia
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produktowe prowadz¹ mened¿erowie produktów itp. I jedno, i drugie rozwi¹zanie ma swoje mankamenty. Absolwenci psychologii dysponuj¹ co prawda szerok¹ wiedz¹
niezbêdn¹ do pracy trenera, ale jest to najczêciej tylko
wiedza deklaratywna. Brakuje im najczêciej dowiadczenia. Rozwi¹zanie drugie równie¿ ma swoje minusy. Przede
wszystkim w sytuacji, kiedy dobrego sprzedawcê mianuje
siê na stanowisko trenera, tracimy dobrego pracownika,
os³abiaj¹c w ten sposób si³y sprzeda¿y. Dysponuje on co
prawda dowiadczeniem, ale równie¿ nie potrafi uczyæ.
Klasyczne, oferowane na rynku pracy szkolenia pod nazw¹ Train the trainer równie¿ nie rozwi¹zuj¹ problemu.
Trudno jest zostaæ trenerem po kilku dniach najlepszego
nawet szkolenia.
Sytuacja taka sprawia, ¿e przed osobami, które wybieraj¹ karierê trenera, rysuj¹ siê doæ szerokie perspektywy. Jednoczenie jednak musz¹ one zdawaæ sobie sprawê
z trudnoci zadañ, w obliczu jakich najpewniej stan¹. Absolwenci psychologii zatrudnieni przez firmê finansow¹
bêd¹ musieli poznaæ tajniki dyskonta, oceny ryzyka kredytowego, formy amortyzacji itp. Pracodawca bêdzie wymaga³ od nich prezentacji wiedzy, której sam dostarczy.
Oznacza to ci¹g³¹ potrzebê uczenia siê i rozwoju. S¹dzimy jednak, ¿e osoby, które taki trud podejm¹, bêd¹ mia³y zapewnion¹ pracê w zawodzie trenera.
Dodatkowy wskanik popytu na pracê trenera to coraz
czêciej pojawiaj¹ce siê zapotrzebowanie na coaching8.
Dzia³ania zwi¹zane z coachingiem wywodz¹ siê z tzw. trenowania w polu. W przesz³oci dotyczy³y one najczêciej
handlowców. M³ody sta¿em sprzedawca odbywa³ w warunkach naturalnych rodzaj praktyki pod okiem bardziej do8
S³owo to nie ma jeszcze precyzyjnego i stabilnego odpowiednika w literaturze polskiej. W metodologii nauk spo³ecznych
dzia³ania podobne do coachingu nazywano czêsto obserwacj¹
uczestnicz¹c¹. Nazwa ta nie funkcjonuje jednak na rynku us³ug,
dlatego te¿ pozostawimy s³owo coaching wraz ze wszelkimi
odmianami w brzmieniu oryginalnym.
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wiadczonego kolegi. Ten udziela³ mu informacji zwrotnych na temat jego dzia³añ, koryguj¹c je. Dzisiaj coaching
dotyczy ca³ego spektrum umiejêtnoci. Coachingiem bywaj¹ objête zarówno osoby z poziomu obs³ugi klienta, jak
i prezesi firm. Nie maj¹c zbyt wiele czasu na szkolenie, s¹
obserwowani w swoich naturalnych sytuacjach i otrzymuj¹ bie¿¹ce informacje zwrotne dotycz¹ce konkretnych
umiejêtnoci. Wiêcej na temat coachingu i mentoringu bêdziemy pisaæ w rozdziale VIII.
Rola trenera nie koñczy siê zreszt¹ na coachingu. Bardzo czêsto wymaga siê od niego pe³nienia funkcji moderatora w ró¿nego rodzaju spotkaniach i dyskusjach publicznych. Trener bywa równie¿ facylitatorem, który kieruje
grup¹ wypracowuj¹c¹ nowe rozwi¹zania. Wymaga siê od
niego równie¿ pe³nienia funkcji mentora, a dowiadczeni
trenerzy s¹ traktowani jako doradcy i konsultanci9.
Rozdzia³ ten nosi tytu³ Zawód  trener. Podsumowuj¹c
nasze rozwa¿ania na ten temat, chcielibymy raz jeszcze
podkreliæ fakt, ¿e trener dzia³aj¹cy w rzeczywistoci ekonomicznej (lub jakiejkolwiek innej) nie jest osob¹ przypadkow¹. Wymagane predyspozycje psychologiczne, wiedza
merytoryczna i umiejêtnoci stawiaj¹ go na równi z innymi wysoko wyspecjalizowanymi zawodami. I choæ jest to
zawód w Polsce stosunkowo nowy, z pewnoci¹ jego rola
i znaczenie bêd¹ wzrasta³y.
9
W tym miejscu pojawiaj¹ siê spory i polemiki dotycz¹ce znaczenia poszczególnych s³ów i ró¿nicy funkcji pomiêdzy mentorem, coachem czy trenerem (zob. tabela w rozdziale VIII). Czytelników zainteresowanych szczegó³ami tych rozró¿nieñ odsy³amy do: E. Parsloe, M. Wray, Trener i mentor. Udzia³ coachingu
i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia siê. Wyd. cyt.

ROZDZIA£ II

SZKOLENIE A TRENING

Nasza m¹droæ wywodzi siê z naszego dowiadczenia,
a nasze dowiadczenie z naszych g³upstw.
Sacha Guitry

W rozdziale tym postaramy siê pokazaæ, ¿e od tego, co ma
w g³owie trener przed rozpoczêciem spotkania zale¿y przebieg wydarzeñ na sali szkoleniowej. Prawda to mo¿e doæ
banalna, a jednak jej zrozumienie zmienia zasadniczo jakoæ dzia³añ trenerskich. Aby to zrozumieæ, przyjrzyjmy siê
celom szkoleniowym formu³owanym przez trenera. Oczywicie zak³adamy, ¿e jaki cel trener formu³uje, w myl bowiem znanego powiedzenia brak celu lub nieprecyzyjny cel
prowadzi do precyzyjnych absurdów. Rozwa¿my zatem kilka sformu³owanych celów oraz ich konsekwencje.
Sformu³owanie 1
Celem szkolenia jest przekazywanie wiedzy
n a t e m a t p r o w a d z e n i a s z k o l e ñ.
Tak sformu³owany cel skupia siê na czynnociach prowadz¹cego, a nie na efektach dotycz¹cych uczestników.
Jeli w g³owie trenera cel sformu³owany jest w ten sposób, to prawie zawsze jest on spe³niony, lecz paradoksalnie jego realizacja nie powoduje zmiany zachowañ uczestników. Bardzo czêsto taki cel stawiaj¹ sobie wyk³adowcy akademiccy. Realizuj¹c go, zyskuj¹ najczêciej miano
nudziarzy. Owszem, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e szkolenie realizuj¹ce taki cel bêdzie atrakcyjne. Bêdzie to jednak
wynik zbiegu okolicznoci pozostaj¹cy poza kontrol¹ trenera.
W tym miejscu nasuwa siê szereg przyk³adów realizacji podobnie sformu³owanych celów. Czy przypominacie sobie Panie nauczycielki ze szko³y podstawowej, które realizuj¹ program? Wielokrotnie jako uczniowie s³yszelimy,
¿e nie mo¿emy pozwoliæ sobie na d³u¿sze omawianie ja-
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kich problemów, poniewa¿ mamy jeszcze do zrealizowania mnóstwo materia³u. Tak wiêc realizowalimy wytrwale program dla spokoju sumienia naszej Pani nauczycielki. I pewnie w ten sposób realizowa³a ona swoje cele
nauczania a¿ do spokojnej emerytury z poczuciem dobrze
spe³nionego obowi¹zku. To, ¿e czêæ uczniów dawno ju¿
straci³a kontakt z materia³em mog³o co najwy¿ej irytowaæ ow¹ nauczycielkê, ale z pewnoci¹ nie powstrzyma³o
jej od spe³nienia za³o¿onych celów.
Inny doæ kuriozalny przyk³ad realizacji celu polegaj¹cego na przekazywaniu wiedzy mia³ miejsce kilkanacie lat temu, kiedy autorzy tej ksi¹¿ki byli przyjmowani do pracy na Uniwersytecie Wroc³awskim. Aby zostaæ
asystentem, nale¿a³o odbyæ szkolenie z zakresu obrony
przeciwpo¿arowej. Zajmowa³a siê tym jednostka na terenie Uniwersytetu, której odnalezienie zajmowa³o wiêcej
czasu ni¿ samo szkolenie. W gmachu g³ównym, po natrafieniu na jakie boczne schody i przebyciu kilku piêter,
gdzie na poddaszu, w przedziwnej atmosferze dociera³o
siê w koñcu do ma³ego, zakurzonego pomieszczenia. Wewn¹trz urzêdowa³ szkoleniowiec, którego sam wygl¹d
przywo³ywa³ nieodparte wra¿enie, ¿e ¿yje on tam odk¹d
powsta³a ta, wa¿na dla wy¿szej uczelni, komórka i bêdzie szkoli³ dopóty, dopóki bêdzie funkcjonowa³ Uniwersytet. Ów szkoleniowiec wrêcza³ m³odemu adeptowi star¹ grub¹ ksiêgê z du¿¹ liczb¹ ilustracji powiêconych ganicom, kocom azbestowym itp. zagadnieniom.
Ksiêga ta zat³uszczona i nadgryziona zêbem czasu nosi³a lady wielu szkoleñ. Nastêpnie szkoleniowiec wydawa³ polecenie zapoznania siê z treci¹ ksiêgi. Po obejrzeniu kilku obrazków przerzucilimy resztê stron
owiadczaj¹c  ju¿. Szkolenie trwa³o jakie 3 minuty,
a koñczy³o siê z³o¿eniem przez nas podpisu na formularzu owiadczaj¹cym, ¿e oto zostalimy przeszkoleni w zakresie p.po¿.
Opisany szkoleniowiec z pewnoci¹ realizowa³ cel, jakim by³o przekazywanie wiedzy. Nie o to jednak idzie
w prowadzeniu treningów. Spójrzmy zatem na kolejne
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sformu³owanie, które przybli¿y nas do rozumienia istoty
treningów.
Sformu³owanie 2
Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników metod prowadzenia szkoleñ.
W tym przypadku trener skupia siê na nie tylko na
przekazywaniu treci, ale tak¿e na ich zrozumieniu przez
uczestników. Jednak¿e w przypadku treningów najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest zdobycie nowych umiejêtnoci, a nie tylko zrozumienie, na czym one polegaj¹. Trener, który sformu³owa³ cel w wymieniony sposób, w trakcie szkolenia podaje wiele przyk³adów, t³umaczy, sprawdza, czy uczestnicy
rozumiej¹ przekazywane treci, ale mniejsz¹ uwagê powiêca æwiczeniu i nie koncentruje siê na zdobywaniu
przez uczestników nowych umiejêtnoci. Ponadto trudno
jest zweryfikowaæ w praktyce efekty szkolenia o tak postawionym celu. A trzeba nam wiedzieæ, ¿e bardzo istotn¹ spraw¹ w ich stawianiu jest tak¿e okrelenie wskaników nabycia konkretnej umiejêtnoci. Postarajmy siê zatem jeszcze precyzyjniej okreliæ cel.
Sformu³owanie 3
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestn i k ó w u m i e j ê t n o  c i p r o w a d z e n i a s z k o l e ñ.
Tak sformu³owany cel wydaje siê formalnie poprawny.
Jednak jego realizacja, szczególnie w trakcie jednego lub
kilku szkoleñ, jest bardzo trudna. Prowadzenie szkoleñ
jest bowiem z³o¿on¹ czynnoci¹, a jej opanowanie wymaga zazwyczaj d³ugiego procesu szkolenia i nabywania dowiadczeñ. B³¹d w sformu³owaniu celu polega wiêc na
zbyt du¿ej ogólnoci. Aby unikn¹æ frustracji spowodowanej niemo¿noci¹ zrealizowania tego celu, nale¿a³oby postawiæ sobie bardziej konkretny i wymierny.

42

Rozdzia³ II

Sformu³owanie 4
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejêtnoci przygotowania atrakc y j n e g o p r o g r a m u t r e n i n g o w e g o.
Tak sformu³owany cel jest konkretny i mo¿liwy do realizacji w ramach jednego szkolenia. Podczas pracy trener
bêdzie koncentrowa³ siê na dzia³aniach szkolonych. Aby
doprowadziæ do realizacji tego celu, bêdzie musia³ zaprojektowaæ æwiczenia, uwzglêdniæ dyskusjê nad wynikami
pracy i udzielaæ informacji zwrotnych na temat projektów
wykonywanych przez uczestników. Widzimy wiêc ju¿
pierwsze ró¿nice, jakie wystêpuj¹ pomiêdzy klasycznym
szkoleniem z zakresu np. bhp czy p.po¿. a treningiem
umiejêtnoci przygotowywania programów treningowych.
Szkolenie koncentruje siê na czynnociach prowadz¹cego
zwi¹zanych przede wszystkim z przekazywaniem wiedzy,
podczas gdy trening zawiera cele zwi¹zane z aktywnoci¹
uczestników, g³ównie w zakresie æwiczenia nowych umiejêtnoci. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wymiernym efektem szkolenia o tak sformu³owanym celu mo¿e
byæ przygotowanie przez uczestnika programu szkoleniowego.
Wydaje siê wiêc, ¿e wiemy ju¿ o co chodzi w formu³owaniu celu szkolenia. A jednak najbardziej nawet precyzyjne sformu³owanie celów nie wystarcza do tego, aby
szkolenie siê powiod³o. Ba, czasami nawet trudno z dobrze
przygotowanym szkoleniem wystartowaæ. Trener przybywa na zajêcia z perfekcyjnie przygotowanym planem treningu, d³ugo opracowywanymi æwiczeniami, sprawdzonymi w innych grupach, tylko ¿e... nikt nie chce ich wykonywaæ. Uczestnicy sugeruj¹ skrócenie zajêæ, domagaj¹ siê
przerwy, kwestionuj¹ wszystko. Czy co zrobilimy le, czy
po prostu trafilimy na paskudn¹ grupê? Niestety, formu³uj¹c cele, nie uwzglêdnilimy jeszcze ich jednej, p³aszczyzny  w z a k r e s i e p o s t a w.
Jeli nie przewidzielimy postawy uczestników i jej
udzia³u w szkoleniu, na nic zda siê wówczas najlepszy
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program, nasz zapa³ i energia  rozbij¹ siê one o postawê ludzi, których mamy zamiar szkoliæ. Czym jest postawa?
Chocia¿ wród psychologów spo³ecznych nie ma zupe³nej zgody co do precyzyjnej definicji p o s t a w y, wiêkszoæ zgadza
siê, ¿e jest to trwa³a ocena  pozytywna lub negatywna  ludzi, obiektów i idei. (...). Postawy s¹ trwa³e w tym sensie, ¿e
czêsto utrzymuj¹ siê przez d³u¿szy czas. Chwilowa irytacja
z powodu czego, co kto powiedzia³, nie jest postaw¹, ale
trwa³y, negatywny obraz tej osoby jest postaw¹. Postawy s¹
ocen¹, to znaczy, ¿e s¹ one pozytywn¹ lub negatywn¹ reakcj¹ na co10.

Jeli jako uczestnik szkolenia wytworzy³em w sobie negatywn¹ postawê w stosunku do ludzi o rudych w³osach
(wiadomo wszak, ¿e rudzi s¹ fa³szywi!), to na widok trenera o rudych w³osach bêdê reagowa³ oporem, niechêci¹
lub nawet agresj¹. Tym przyk³adem zilustrujemy od razu
elementy sk³adowe postawy, a s¹ to:
 Komponent emocjonalny (odczuwana niechêæ do rudego trenera).
 Komponent poznawczy (przekonanie, ¿e rudzi s¹ fa³szywi).
 Komponent behawioralny (przejawiany opór, niechêæ
i agresja).
Ale czy ten wywód o postawach ma oznaczaæ, ¿e namawiamy trenerów do badania przed szkoleniem wszystkich
ich postaw? By³oby to oczywicie doæ absurdalne, ale jeszcze bardziej absurdalne bywa nieuwzglêdnianie postaw
uczestników. Wystarczy bowiem, ¿e w firmie odby³o siê
szkolenie prowadzone w sposób wybitnie nieprofesjonalny,
trener zanudza³ uczestników, wykazywa³ brak podstawowej wiedzy o przedsiêbiorstwie, w którym pracowa³, doæ,
10
E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia spo³eczna. Serce i umys³. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznañ 1997.
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aby wiêkszoæ pracowników uzna³a, ¿e by³ to stracony
weekend. I oto mamy spotkaæ siê z t¹ sam¹ grup¹. Jeli
nie wemiemy pod uwagê faktu, ¿e poprzednie zdarzenie
wytworzy³o doæ specyficzn¹ postawê w stosunku do szkoleñ, bêdziemy przez pó³ dnia zmagaæ siê z niezrozumia³ym oporem grupy.
Powody negatywnych postaw uczestników szkoleñ mog¹ byæ jeszcze bardziej banalne  oto okazuje siê, ¿e dowiedzieli siê o szkoleniu (a co za tym idzie o koniecznoci rezygnacji z planów weekendowych) trzy dni przed
szkoleniem. Trudno oczekiwaæ, aby byli dla trenera mili
i wyrozumiali. Wszak jest on elementem zdarzenia, które
spowodowa³o ich negatywne emocje. Podobne przyk³ady
mo¿na by mno¿yæ i to niestety opowiadaj¹c najczêciej
o negatywnych postawach, choæ zdarza siê, ¿e i trener bywa zaskoczony niezwykle pozytywn¹ postaw¹ w stosunku do szkolenia. Wbrew pozorom i to bywa trudne dla niego, gdy¿ wymagania grupy s¹ czasami na tyle wysokie,
¿e trenerowi mo¿e brakowaæ kompetencji lub wiedzy.
Opisane przyk³ady postaw s¹ doæ ³atwe do zmiany,
poniewa¿ nie s¹ one trwa³e. Gorzej, jeli kto próbowa³
wielokrotnie zastosowaæ metody prezentowane podczas
wczeniejszych szkoleñ i za ka¿dym razem koñczy³o siê to
pora¿k¹ b¹d jakim przykrym negatywnym zdarzeniem.
Wówczas napotykany opór bêdzie odpowiednio silniejszy
i trener musi go uwzglêdniæ. Czêsto zatem przed cel  nazwijmy go racjonalnym  wysuwa siê cel zwi¹zany ze
zmianami postaw uczestników. Trener nie tylko powinien
zidentyfikowaæ dominuj¹ce postawy w stosunku do szkolenia, do w³asnej osoby, do proponowanych metod, ale równie¿ tak przygotowaæ program treningu, aby na te postawy wp³yn¹æ. Jak to zrobiæ? Chyba najlepszym sposobem
zaprezentowania tego bêdzie wykonanie kilku krótkich
æwiczeñ.
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1. Czy wymiary pokryw tych dwóch pude³ek s¹ ró¿ne?

2. Czy znasz to powiedzenie?
LEPSZY
WRÓBEL W
W GARCI
3. Rysunek poni¿ej przedstawia wykrzywion¹ rurê le¿¹c¹
p³asko na stole. W miejsce wskazywane przez strza³kê zostaje wstrzelona kula bilardowa z tak¹ si³¹, ¿e przebywa
drogê w rurze i wypada na zewn¹trz. Narysuj drogê, jak¹
przebywa kula w rurze, a nastêpnie po jej opuszczeniu.

4. Pañstwo Kowalscy jechali do miasta swoj¹ Syrenk¹
z przeciêtn¹ prêdkoci¹ 60 km/godz. Niestety, w drodze powrotnej by³ doæ du¿y ruch i ich przeciêtna prêdkoæ wynios³a zaledwie 30 km/godz. Jak¹ redni¹ prêdkoæ uzyskali na ca³ej trasie do miasta i z powrotem?
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5. Pewien farmer kupi³ konia za 60 dolarów i sprzeda³ go za
70. Nastêpnie kupi³ go z powrotem za 80 dolarów i sprzeda³ po raz kolejny za 90. Ile pieniêdzy zarobi³ farmer na
sprzeda¿y swojego konia?
6. Tasujê w³anie partiê kart sk³adaj¹c¹ siê z 80 kart koloru czerwonego i 20 kart koloru czarnego. Obiecujê zap³aciæ ci z³otówkê za ka¿dym razem, kiedy zgadniesz, jaka
karta znajduje siê na spodzie talii po kolejnym tasowaniu.
Aby wygraæ jak najwiêcej pieniêdzy, jak powiniene zgadywaæ? Jaki procent prób powiniene wskazywaæ na czarne, a jaki na czerwone?
7. Zak³adaj¹c, ¿e nasz rok kalendarzowy ma 365 dni, w grupie musi byæ 366 osób, aby istnia³a pewnoæ, ¿e przynajmniej dwie maj¹ urodziny w tym samym dniu. Jak du¿a
musi byæ grupa, aby szansa znalezienia osoby urodzonej
w tym samym dniu wynios³a 50%?

Poprawne odpowiedzi znajduj¹ siê w Dodatku na koñcu ksi¹¿ki.
Po có¿ ca³e to æwiczenie? Po to, aby zapytaæ ciebie czytelniku, jak siê czu³e, kiedy odkrywa³e, ¿e pope³niasz
b³êdy w stosunkowo prostych zadaniach. By³o ci g³upio?
A mo¿e czu³e siê oszukany? A mo¿e dalej nie wierzysz
w poprawnoæ niektórych odpowiedzi? Tak, dok³adnie takie odczucia chcielimy w tobie wzbudziæ, proponuj¹c ci to
æwiczenie. I nie wynika to z tego, ¿e jestemy z natury
z³oliwi. Chcielimy, aby dowiadczy³ choæby drobnego
p r z e ¿ y c i a. G³ównie po to, aby doprowadziæ ciê do przekonania (do zmiany lub ukszta³towania postawy), ¿e nasze intuicyjne procesy spostrzegania i rozumowania
niekoniecznie musz¹ byæ zgodne z rzeczywistoci¹, a opieranie na nich swoich decyzji mo¿e prowadziæ do powstawania powa¿nych b³êdów.
Czy gdybymy napisali to samo stwierdzenie kilka
stron wczeniej, by³by sk³onny przyj¹æ je na wiarê? Prawdopodobnie twoje przekonanie o poprawnoci w³asnych
spostrze¿eñ by³oby du¿o silniejsze ni¿ ma to miejsce teraz. Wykonane æwiczenie mia³o daæ namiastkê tego, co na-
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zywamy na treningach realizacj¹ c e l ó w e g z y s t e n c j a l n y c h. Tym bowiem ró¿ni siê trening od szkolenia, ¿e
wiedzê buduje siê na bazie dowiadczeñ i prze¿yæ uczestników. Czêsto bywaj¹ to prze¿ycia negatywne, ale to one
w³anie umo¿liwiaj¹ zmiany postaw. Mo¿emy wyg³osiæ godzinny wyk³ad na temat znaczenia zadawania pytañ podczas prowadzenia rozmowy handlowej. Wystarczy, ¿e nasze wypowiedzi trafi¹ do ludzi nastawionych do tego obojêtnie lub nieznacznie negatywnie  godzina naszej pracy
wraz z czasem powiêconym na przygotowanie zosta³y
zmarnowane. Du¿o efektywniejsze jest przygotowanie
æwiczenia, podczas którego uczestnicy przekonaj¹ siê, ¿e
osoby zadaj¹ce pytania by³y skuteczne i szybko rozwi¹za³y problem, ci natomiast, którzy nie zadawali pytañ, napracowali siê, czuli siê bezradni i nie uzyskali ¿adnego widocznego efektu.
Podzia³ na cele racjonalne i egzystencjalne pojawi³ siê
w wyniku poznania specyfiki uczenia siê ludzi doros³ych.
O ile dzieci chêtnie ucz¹ siê przez naladownictwo, przyjmuj¹ pogl¹dy i prawdy wyg³aszane przez autorytety,
o tyle ludzie doroli ucz¹ siê niestety g³ównie w oparciu
o w³asne dowiadczenia. Przeciêtny uczestnik treningu
przychodzi nañ z ogromnym baga¿em w³asnych dowiadczeñ, nawyków i opinii. Czasami niezmiernie trudno jest
tak planowaæ dowiadczanie podczas szkolenia, aby dawa³o ono w rezultacie dochodzenie do wniosków przez
nas oczekiwanych. Trudno np. karaæ ludzi w trakcie treningu po to tylko, aby pokazaæ prawid³owoci stosowania kar. Ale korzystanie z dowiadczeñ i prze¿yæ nawet
w tym zakresie nie jest niemo¿liwe. Kiedy metod¹ wyk³adow¹ omawialimy prawid³owoci stosowania kar
i nagród, budzi³o to wiele dyskusji, brak akceptacji  by³o nie by³o, precyzyjnie i naukowo udowodnionych praw.
W takiej sytuacji wystarczy³o poprosiæ uczestników o opisanie sytuacji, kiedy czuli siê nies³usznie ukarani b¹d
kiedy bardziej ni¿ zwykle cieszyli siê z jakiej nagrody.
Odpowiednie obrobienie takiego prze¿ytego materia³u
doprowadza uczestników do w³aciwych wniosków bez
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potrzeby stosowania niezwyk³ych rodków perswazyjnych ze strony prowadz¹cego11.

Mówi¹c o specyfice uczenia siê doros³ych, warto jeszcze
wspomnieæ o koniecznoci wzbudzenia aktywnoci i zaanga¿owania w proces. Niemal niemo¿liwoci¹ jest uczenie
doros³ych tylko przez przekazywanie im wiedzy. Inna prawid³owoæ dotyczy równie¿ bezpieczeñstwa. Ludzie doroli o wiele czêciej i intensywniej anga¿uj¹ siê w procesy
obrony samooceny ni¿ czyni¹ to dzieci. Ten fakt przyczynia siê do tego, ¿e wszelkie sytuacje, w których doroli nie
czuj¹ siê bezpiecznie, natychmiast powoduj¹ przekierowanie uwagi z treci szkolenia na odzyskanie bezpieczeñstwa.
Podsumowuj¹c nasze rozwa¿ania w zakresie celów, nale¿y podkreliæ, ¿e prawid³owo przygotowany trening powinien uwzglêdniaæ zarówno c e l e r a c j o n a l n e , j a k
i e g z y s t e n c j a l n e. W zakresie celów racjonalnych na11
Szczegó³owo o tych metodach obróbki prze¿yæ opowiemy
w rozdziale IV w czêci powiêconej dyskusji zogniskowanej.
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le¿y wyró¿niæ p ³ a s z c z y z n y w i e d z y i u m i e j ê t n o  c i. Wiedza dotyczy zasobu informacji, jakie maj¹ zdobyæ
uczestnicy. Umiejêtnoci wi¹¿¹ siê ze zmianami zachowania, utrwaleniem nowych nawyków. Cele egzystencjalne
s¹ natomiast równoznaczne z uwzglêdnieniem p ³ a s z c z y z n y p o s t a w. Postawy odnosz¹ siê do ukszta³towania przekonañ na dany temat. W niektórych szkoleniach celem mo¿e byæ jedynie zmiana postawy lub nabycie umiejêtnoci. Niekiedy wszystkie trzy p³aszczyzny s¹
realizowane. Dobrze przygotowany trener powinien zadaæ
sobie pytanie o ka¿dy z tych rodzajów celów.
Podsumowanie rozdzia³u zatytu³owanego Szkolenie
a trening zawarlimy w tabeli.
Ró¿nice pomiêdzy szkoleniem a treningiem  synteza
Ró¿nice
w zakresie

Szkolenie

Trening

Celu g³ównego

cel skoncentrowany
na czynnociach
prowadz¹cego
zwi¹zanych g³ównie
z przekazywaniem
wiedzy

cel skoncentrowany
na aktywnoci
uczestników,
g³ównie
na wykonywanych
przez nich
czynnociach

Postaw

nie uwzglêdnia
postaw

zawiera cele
zwi¹zane
z postawami

Celów
szczegó³owych

uwzglêdnia
najczêciej
p³aszczyznê wiedzy

Sposobu
realizacji

opiera siê
na przekazie
informacji

Aktywnoci

oczekuje jej
od uczestników

uwzglêdnia
p³aszczyznê wiedzy,
umiejêtnoci
i postaw
zapewnia prze¿ycia
egzystencjalne,
na których
buduje siê wiedzê
przewiduje formy
aktywizuj¹ce
uczestników
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Na zakoñczenie tego rozdzia³u chcielibymy wyjaniæ
sposób u¿ywania przez nas s³ów szkolenie i trening.
Wyrane rozró¿nienie tych dwóch form pos³u¿y³o nam
g³ównie do pokazania dwóch ró¿nych podejæ do procesu
nauczania. Nie chcemy jednak zajmowaæ ortodoksyjnego
stanowiska w tej sprawie, dlatego te¿ w dalszej czêci u¿ywamy obu okreleñ zamiennie z zastrze¿eniem, ¿e pojêcie
szkolenia oznacza takie podejcie jak to zdefiniowalimy
w odniesieniu do treningu, choæ nie odwrotnie.

