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Какво е коучинг?



5-те принципа на коучинга

Хората са  ОК

Хората правят най-
доброто,на което са 

способни

Хората притежават 
всички необходими 

ресурси

Промяната е 
неизбежна

Зад всяко поведение 
стои позитивно 
намерение



Основни похвати в коучинга
Активно слушане
◦ Ниво 1 (автоматично)
◦ Ниво 2 (фокус върху клиента,разбиране)
◦ Ниво 3 (глобално слушане,език на тялото,5-те 
принципа,пълно присъствие тук и сега)

Силни въпроси
◦ Отворени ,значими,важни
◦ Позитивни,променят перспективата,разширяват ума
◦ Ориентирани към резултата, фокус върху ресурсите и 
възможностите
◦ Преодоляващи блокажите
Синхрон с клиента във всеки един момент
◦ Коучингпозиция
◦ Използване езика на клиента, не перифразиране
◦ Разрешение за въпрос
◦ Тон на гласа



4-квадрантенмодел
(фази на коучинга)

Завършване и 
удовлетворение

ДУХ

Вдъхновение 

УМ

Отдаденост и 
интеграция на 
стойности

Сърце

Приложение

ТЯЛО



4 Основни въпроса за оформяне 
на целта

1. Какво искаш?
2.Как би могъл да го постигнеш?
3.Как ще се ангажираш, за да го постигнеш?
4.По какво би разбрал ,че  си го постигнал?

Целите трябва да са :
1. Формулирани с позитивен изказ
2. Самоинициирани, самоподдържани и постигането 

им зависи от човека
3. Специфични,измерими,реалистични,релевантни,д

остижими,ориентирани във времето
4. Съобразени със заобикалящата среда



Логични нива в коучинга

СамоличностСамоличност

Ценности

Възможности

Действия

Среда



Изследване на логическите нива

• Вътрешна и външна йерархия, в която всяко ниво 
е прогресивно по-психологическо обхващащо и 
силно

• Йерархии на преживяване
• По-високите нива организират и контролират 
информацията на по-долните нива.

• Промяна в  по-горните нива, задължително води 
до промяна в по-долните нива. Обратното не е 
задължително.



Коучинги другите методи за оказване на 
помощ

Коуч

Ментор

Терапевт

РъководителФасилитатор

Консултант



• КОУЧИНГА ЗАДАВА ВЪПРОСИ, НЕ ДАВА 
ОТГОВОРИ

• РАБОТИ САМО С БЪДЕЩЕТО, НЕ С МИНАЛОТО
• ПОЛЗВА РЕСУРСИТЕ НА КЛИЕНТА, НЕ С 
ВЪНШНИ ТАКИВА

• ПОДПОМАГА ПРОЦЕСА, НЕ Е НЕГОВ 
СОБСТВЕНИК

• ФОКУС ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА,НЕ ВЪРХУ 
ОБЯСНЕНИЯТА

• РАВНОПОСТАВЕНОСТ В ОТНОШЕНИЯТА КОУЧ-
КЛИЕНТ



Защо работи коучинга?

Как работи ума?



Функции на мозъка

• Рептилен ( ретикуларен ) мозък
- 100 милиона години
- кинестетичен
- развива се с цел защита на тялото, борба или бягство
- полезен за извършване на незабавно действие

.      Емоционален ( лимбичен) мозък 
- 50 милиона години
- слухов,тонален,развива звуково-базираната комуникация
- активна памет и настояще време- тук и сега осъзнаване
- асоцииран със спомени сякаш преживява отново събития

- развива се с цел защита на групата;оцеляване на фамилната система
.    Церебрален (нео) кортекс

- 2 милиона години; 16 трилиона невронни свързвания;много мощен
- визуален,дисоциирани образи
- ориентиран към бъдещето,способност да визуализира бъдещето
- развива се с осъзнаване на цялото; холистично,цялостно системно мислене



Приложение на коучинга

Бизнес коучинг
Взаимоотношения –
лични,професионални
Семеен коучинг
Индивидуални и групови
Различни ниши-начинаещи 
компании,тинейджъри,
бременни,…..



Лайф коучинг
• Разбиране за това, какво се случва в твоя живот, 

взаимоотношения,кариера,бизнес

• Визия за развитието ни като индивидуалности,развитието на 
взаимоотношенията ни, кариерата и бизнес

• Приемане и разбиране на себе си

• Придобиване на вяра в собствените ни възможности, 
уникалност и успех

• Увереност в себе си , света, семейството , децата

• Сила да се продължава напред по избрания път

• Гъвкавост,възможност да чува, разпознава и отговаря бързо 
на промените в света и заобикалящата среда

• Отвореност към света и възможните промени



Коучинг в компанията

Развива способността да създава визия за профила на 
текущата или желаната позиция, за да се съобразява с него
Създава план за последователни действия за реализиране
на визията в реалност
Развива способността да се работи върху резултата
Развива способността да създава визия за развитието на 
бизнеса въз основа на личните ценности
Спомага да се изгради план за развитие на кариерата и 
план за успех
Спомага да се преодолеят личните ограничения, които
създават рискове за кариерното развитие



Подкрепа за преодоляване на значителни професионални и 
кариерни проблеми

Подпомага развитието на самочувствие и развива умения за 
управление на основни организационни промени

Определя и поддържа силните страни на индивидуалния стил
на комуникация и помага да се преодолеят личните
ограничения

Повишава ефикасността на комуникацията с хора с различни
личности

Увеличава чувството за лична идентичност и помага да се 
създаде баланс между работата и личния живот

Разработване на стратегия за разширяване на социалните
мрежи и сфери на влияние

Помага да се осъзнава способността им да влияят и да 
разкриват потенциала на другите хора

Помага да се създаде диалог между членовете на екипа

Помага за разширяването на личните и професионалните
хоризонти

Той създава безопасна зона за справяне с междуличностни
конфликти



Коучинги медиация

Обща цел –излизане от някакъв проблем
Общи похвати –неутралитет, позиция на 
наблюдател
Коучингаби обогатил и подпомогнал 
процеса по медиация.
Допълват се взаимно



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


