
Coaching : pakiet edukacyjny

Zasoby internetu:

Fragmenty książek
Profesjonalny  coaching  :  zasady  i  dylematy  etyczne  w pracy  coacha /  Małgorzata  Sidor-
Rządkowska
Fragment książki (rozdziały 1-2), w którym przedstawiono definicję coachingu pracowników
oraz wspieranie rozwoju pracowników metodą coachingu.
https://books.google.pl/books?
hl=pl&lr=lang_pl&id=nqBSAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=coaching&ots=stpe7HTIWX&sig
=4emPwh3Jy279K72IXhArkzntuCE&redir_esc=y#v=onepage&q=coaching&f=false 

Coaching : zbiór narzędzi wspierania rozwoju / Łukasz T. Marciniak, Sylwia Rogala-Marciniak
Fragment  książki:  tabelaryczne  zestawienie  narzędzi  wg  celów  zastosowania,  opis  karty
wywiadu  ukierunkowanego  oraz  formularza  skali  zmian  plus  tekst  kwestionariusza
precoachingowego.
https://books.google.pl/books?
hl=pl&lr=lang_pl&id=0r5SAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=coaching&ots=tmSyD0dDxo&sig
=91YsF8xqd3FpJdfZMpUNalxe3dw&redir_esc=y#v=onepage&q=coaching&f=false 

Coaching  misja  życia  :  jak  wykorzystać  swoją  wiedzę,  aby  skutecznie  pomagać  innym  /
Wanda Szulc
Fragment  książki:  definicja,  kompetencje  coacha,  przykład  kontraktu  pomiędzy  coachem
i klientem, tekst kwestionariusza preferowanego wzorca myślenia.
https://books.google.pl/books?
hl=pl&lr=lang_pl&id=KX7WH7B8OUEC&oi=fnd&pg=PA5&dq=coaching&ots=VrbzxVY6Do&sig
=T6LkbgjwpuHNnTlM2eSlR5uzcFU&redir_esc=y#v=onepage&q=coaching&f=false 

Czasopismo
Coaching Review / red. Lidia D. Czarkowska
Czasopismo  wydawane  przez  Akademię  Leona  Koźmińskiego  w  Warszawie  od  2010  r.
W archiwum dostępne są pełne teksty.
https://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=7767 

Artykuły
Coaching – receptą na wsparcie w biznesie i rozwój pracowniczy / Łukasz Brzeziński
Rodzaje i formy coachingu, coaching jako forma pomocy, coaching pracowniczy, odkrywanie
potencjału pracowników.
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpie
czenstwa/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2012-t-
n3/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2012-t-n3-s155-
166/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2012-t-n3-s155-
166.pdf 
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Geneza i definicje coachingu / Bożena Wujec
Geneza, etymologia i semantyka coachingu, coaching w ujęciu historycznym, alternatywnym
i klasycznym, coaching a inne formy pomocy, rodzaje coachingu.
https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/C
oachingReview_1-2012_Wujec_Geneza_i_definicje_coachingu.pdf 

Coaching / Sławomir Wawak, Angelika Ziobro, Jakub Stachaczyk
Istota i definicja coachingu, zasady postępowania i fazy coachingu, praktyka.
https://mfiles.pl/pl/index.php/Coaching 

Coaching – możliwość wykorzystania w edukacji / Łukasz Brzeziński
Geneza coachingu, zasady i model sesji coachingowej z uczniem, etapy coachingu opartego
na wiedzy.
https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1715 

Coaching
Różne artykuły m.in. biznes coaching, coaching żywieniowy.
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj-osobisty/coaching/ 

Czym jest coaching? / Agnieszka Przybysz
Definicja coachingu i zawodu coacha, najczęściej używane terminy, rodzaje coachingu, rola
trenera, co nie jest coachingiem.
https://www.karieramanagera.pl/edukacja-i-rozwoj/coaching/w-pigulce-czym-jest-coaching 

Bibliografia  ze  zbiorów  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej
w Bielsku-Białej za lata 2016-2019
Wszystkie  materiały  są  dostępne  w  wypożyczalni  (w,  P)  lub  czytelni  (cz)  Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48. 

Książki
1. Coaching  grupowy  :  praktyczny  podręcznik  dla  liderów,  trenerów,  doradców

i nauczycieli / Joanna Grela, Rafał Szewczak, Michał Bloch. - Lublin : Wydawnictwo
Słowa i Myśli 2017.
w 119489 

2. Znajdź  swoje  dlaczego  :  droga  do poczucia  spełnienia  i  wewnętrznej  motywacji  /
Simon Sinek, David Mead, Peter Docker ; tłumaczenie: Joanna Sugiero. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion © 2018.
P 120733 

3. Psychologia  zmiany  :  najskuteczniejsze  narzędzia  pracy  z  ludzkimi  emocjami,
zachowaniami i myśleniem / Mateusz Grzesiak. - Gliwice : Wydawnictwo Helion 2017.
w 118328 

4. Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. - Warszawa :
Difin 2019.
w 120973 
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Rozdziały z książek
1. Autorska metoda Coachingu VR : inkluzja przez wirtualność (metateoria) / Andrzej

Chmiel.//  W:  Człowiek  wykluczony i  człowiek  w sytuacji  zagrożenia  wykluczeniem
społecznym, edukacyjnym, kulturowym - wyzwania, powinności pedagogiki, zadania.
- Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
2017. - S. 141-154
cz 119740

2. Być coachem / Jarosław Kordziński.// W: Szkoła uczenia się. - Warszawa : Wolters
Kluwer Polska, 2018. - S. 103-117
cz 120260

3. Coaching w edukacji : innowacje na rzecz rozwoju / Lilianna Kupaj.// W: Kompetencje
przyszłości  :  obszary  :  porozmawiajmy  o  kompetencjach,  wyzwania  współczesnej
edukacji,  kompetencje  cyfrowe,  kompetencje  społeczne  nauczycieli.  -  Warszawa :
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. - s. 430-447
cz 121078

4. Granice i pogranicza autorytetu : mistrz, mentor, trener, coach : o (nie)nowych rolach
nauczyciela / Dorota Plucińska.// W: Transgresje w edukacji. T. 1, Twórczy nauczyciel
i  rodzic  w  procesie  (nie)twórczej  edukacji  formalnej  i  nieformalnej.  -  Pułtusk  :
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Pedagogiczny, 2016. -
S. 159-175
cz 119312

5. Niedyrektywne formy pomocy : coaching - moda czy skuteczna metoda wspierania? /
Joanna  Kozielska.//  W:  Społeczne  i  jednostkowe  konteksty  pomocy,  wsparcia
społecznego  i  poradnictwa.  T.  1,  Koncepcje,  dyskursy,  inspiracje.  -  Poznań  :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. - s. 231-244
cz 120697

6. Niedyrektywne formy wspierania ucznia zdolnego / Joanna Kozielska.// W: Edukacja
osób  zdolnych.  -  Poznań  :  Wydawnictwo  Naukowe  Uniwersytetu  im.  Adama
Mickiewicza, 2019. - s. 329-344
cz 121230

7. "Nowa"  praca  socjalna /  Beata  Dąbrowska.//  W:  Praca  socjalna  :  30  wykładów.  -
Warszawa : PWN, 2019. - s. 400-421
cz 121166

Artykuły z czasopism
1. Coaching jako przestrzeń spotkania / Anita Frankowiak.// Śląsk. - 2018, nr 2, s. 38-39

2. Coaching  jako  wsparcie  przywództwa  /  Małgorzata  Sidor-Rządkowska.//  Dyrektor
Szkoły. - 2016, nr 8, s. 78-80, 82
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3. Dziesięć  wyznań  albo  krępujących  chiazm  :  od  etnografii  neoliberalizmu  do
neoliberalnej etnografii / Michał Mokrzan.// Kultura i Społeczeństwo. - 2017, nr 3,
s. 67-86

4. Komunikacja  oparta  na  coachingu  w  relacji  nauczyciel-uczeń-rodzice  /  Agata
Zakrzewska-Okrojek.// Polonistyka. - 2018, nr 5, s. 54-56

5. Lekcja fizyki z zastosowaniem narzędzi  coachingowych / Arleta Biegańska.// Fizyka
w Szkole z Astronomią. - 2017, nr 4, s. 24-25

6. Rola  coachingu  w  zmianie  postawy  dyrektora  szkoły  /  Janusz  Rusaczyk.//  Nowa
Szkoła. - 2017, nr 9, s. 16-30

7. Wsparcie  coacha  w  procesie  rozwoju  zawodowego  /  Anna  Piętoń.//  Edukacja
Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 1, s. 147-157

Polecane czasopisma publikujące artykuły dotyczące coachingu
Czasopisma są dostępne w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.

1. Bliżej Przedszkola
https://blizejprzedszkola.pl/#adv 

2. Dyrektor Szkoły
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly/

3. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html  

4. Kultura i Społeczeństwo
http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/ 

5. Remedium
http://www.remedium-psychologia.pl/ 

oprac. Małgorzata Czub
nauczyciel bibliotekarz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
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