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POVZETEK 

S prispevkom želimo s pomočjo lastne izkušnje predstaviti koučing, kot eno izmed učinkovitih 

podpor učencem, ki imajo težave v izvršilnem funkcioniranju. Namen članka ni predstavljanje 

profesionalnega koučinga, z vsemi fazami in značilnostmi, ki ga izvajajo profesionalni kouči, ki imajo za to 

potrebne licence. Orisati želimo pozitivno izkušnjo izvajanja koučinga, ki smo jo pridobili v okviru študijskih 

vaj. V članku je predstavljena kratka teorija koučinga, učinkovita komunikacija, ki je bistvo procesa, težave, 

s katerimi se srečujejo posamezniki z učnimi težavami  in ADHD, zaradi slabšega delovanja izvršilnih funkcij 

ter pozitivni vplivi koučinga v nekaterih tujih raziskavah. Na podlagi izvajanja koučinga, ki smo ga preizkusili 

med sabo, smo zapisali, zakaj se nam koučing zdi učinkovit in s kakšnimi izzivi se lahko srečujemo specialni 

in rehabilitacijski pedagogi, če ga želimo izvajati z učenci. Na koncu smo dodali tudi nekaj konkretnih 

strategij, ki omogočajo učinkovito načrtovanje časa in organizacijo.  
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UVOD 

Koučing je pogosto prikazan kot industrija »dobrega razpoloženj«. Promovira se kot dinamična, v 

prihodnost in močne točke usmerjena oblika pomoči (Spence idr, 2006: 79 v Van Kessel, 2013). Aktivnosti 

koučinga lahko uporabljamo v športu, izobraževanju, osebnem življenju, pri zdravju, življenju na delovnem 

mestu (organizacija in poklicne vloge), kot dejavnost poslovnega menedžmenta, poslovni in upravni 

koučing (Van Kessel, 2013). 

V študijskem procesu smo se spoznali s procesom koučinga in ga tudi osebno preizkusili. Na podlagi lastne 

izkušnje smo prišli do nekaterih spoznanj o pozitivnih učinkih koučinga ter izzivih, s katerimi se lahko med 

procesom soočimo. Ravno zaradi uporabnosti koučinga na več področjih smo se odločili, da v članku 

predstavimo njegovo uporabo v šolskem prostoru.   

KOUČING 

Koučing se je sredi 70. let razvil iz športnega konteksta, ko je znan angleški teniški trener Gallwey 

prenesel športno vodenje na menedžerske situacije. Njegova teorija treninga je temeljila na lastnih 

odkritjih, ki vodijo do odličnih dosežkov, katere je poimenoval »procesi notranje igre« (Evered idr., 1989 v 

Van Kessel, 2013). Kot orodje osebnega in poklicnega razvoja je nastal v poznih 80.-ih letih (Hudson, 1999 

v Van Kessel, 2013). V zadnjem času se koučing razvija brez teoretičnega okvirja in obstaja v zelo različnih 

oblikah ter uporablja različne metode (Van Kessel, 2013).  



Koučing je lahko profesionalen ali ne. Pri profesionalnem koučingu se kouči posebej usposobijo za to delo 

in pridobijo ustrezne kompetence ter licence. Koučing se uporablja za različne namene v različnih panogah, 

prav tako si tudi kouči dajejo zelo različne nazive, na primer »kouč za vodenje«, »ADHD kouč«, »karierni 

kouč«, »kouč za rast in razvoj«, »kouč z licenco za sanje«, »menedžerski kouč« itd. Obstajajo različna 

konceptualna izhodišča koučinga, zato se pojem koučing ne nanaša na nek specifični metodični pristop in 

aktivnost (Van Kessel, 2013).  

V tuji literaturi največkrat zasledimo izraz »academic coaching«. Gre za izvajanje koučinga s strani koučev, 

ki so za to tudi profesionalno usposobljeni in imajo opravljena določena izobraževanja. Tovrstni koučing je 

usmerjen v proces  izboljšanja učenja, delovnih navad in odpravljanje trenutnih ovir na poti do uspeha. 

Kouč in koučirani skupaj razvijeta strategije, potrebne za dosego cilja. Največkrat se tak koučing uporablja 

kot podpora študentom z različnimi posebnimi potrebami (What is academic coachig, b.d.). Čeprav gre za 

profesionalni koučing, ostaja bistvo enako. Koučing poteka v fazah. Koučiranemu se na začetku najprej 

razloži proces koučinga, se ga spodbudi, da sam zastavlja vprašanja v povezavi s samim procesom ter da 

se počuti sproščeno s koučem. Na samem začetnem srečanju se koučirani po pogovoru s koučem odloči za 

nek cilj, ki ga želi doseči, določijo se konkretne strategije, kratkoročni cilji in koraki preko katerih bo 

koučirani dosegel svoj cilj. Dolžina enega koučing srečanja je po navadi 30 minut in se izvaja enkrat na 

teden.  Za tem sledijo redna srečanja, na katerih je v ospredju koučirani, kouč pa mu sledi. Vedno se 

pregleda delo prejšnjega tedna in sam napredek. Prav tako pa se zastavi nadaljnje delovanje v smeri 

zastavljenega cilja (Field, Parker, Sawilowsky, in Rolands, 2013).  

 

KOMPETENCE KOUČA 

 

»Kouč je opisan kot strokovnjak pri uporabi metodologije koučinga in kot tisti, ki dobro razume 

klientove dileme in kontekst« (Van Kessel, 2013, str. 36). Kouč ima strokovna znanja, za katera ve, kako jih 

najbolje uporabiti v odnosu, ki ga vzpostavlja pri koučingu. Pri svojem delu in dajanju nasvetov lahko 

uporablja nedirektiven in direktiven pristop. Kriterij veljavnosti je v tem, kateri pristop bolje pomaga 

koučiranemu doseči cilje in je najbolj primeren za določene vsebine v konkretnem procesu koučinga. 

»Kompetenten kouč je fleksibilen pri delu s koučiranci in je zmožen te kompetence uskladiti s potrebami 

in načinom funkcioniranja specifičnega koučiranca« (Van Kessel, 2013, str. 37). Pomembno je tudi to, da 

ima kouč usvojenih veliko »mehkih veščin«, kot so na primer dostopnost in pristopnost (toplina, 

sprejemanje, strpnost, občutljivost, zmožnost graditi odnos), strukturiranje partnerstva in skrbnega 

odnosa, veščine dobrega sporočanja in poslušanja ter ravnotežje med obojim, zmožnost ustvarjanja 

sproščenega, varnega okolja, razumevanje koučiranega ter uporaba ustreznega jezika, ki ga koučirani 

razume. Obenem pa je pomembno tudi to, da kouč dobro pozna lastna močna področja in šibkosti ter 

ozaveščenost, da ne prevzema odgovornosti za področja izven lastne strokovnosti. Predhodna izobrazba 

koučev je zelo različna, saj za vstop v formalni trening ni nikakršnih ovir in ni zahtevana specifična 

strokovna izobrazba (Van Kessel, 2013).  

 

Učinkovita komunikacija 

 

Pri procesu koučinga je pomembno, da kouč uporablja specifične komunikacijske tehnike, ki so 

sprejemanje, poudarjanje pomembnih izjav, znamenja pozornosti in opogumljajoče pripombe, 

razjasnjevanje z vprašanji, eksplorativna in odprta vprašanja, zrcaljenje (ponavljanje izjav) oziroma 



reflektiranje, parafraziranje, aktivno poslušanje in aktivno razumevanje, interpretiranje, konfrontiranje 

(soočanje) in pozivanje, protislovja (paradoksi in kontradikcije) ter povzemanje (Vec, 2002). 

V našem primeru smo največkrat uporabili tehniko aktivnega poslušanja, ki zajema parafraziranje in 

zrcaljenje. Parafraziranje je »sporočanje, v katerem poskušamo dekodirano sporočilo »vrniti« sogovorniku 

smiselno enako, vendar hkrati preoblikovano z našim videnjem, tolmačenjem, razumevanjem itd.« (Vec, 

2002, str. 414). Parafraziranja se moramo sistematično učiti, pri tem pa je pomembno, da upoštevamo 

nekatera pravila, kot so: v parafraziranje poskušamo zajeti bistvo sporočila, uporabljamo fraze, s katerimi 

preverjamo razumevanje in na koncu stavka postavimo oziroma vsaj nakažemo vprašaj, posebno 

pozornost namenimo tudi parafraziranju čustev, izogibamo se nefunkcionalni komunikaciji 

(posploševanju, nejasnosti, izpuščanju). Primer parafraziranja je na primer: učenka: »Saj bi se učila, pa ne 

zmorem prave energije za to, da bi ure in ure čepela za knjigo«, kouč: »Če te prav razumem, energijo raje 

usmerjaš drugam kot v učenje?« Z zrcaljenjem pa dobesedno odzrcalimo oziroma ponovimo z istimi 

besedami celotno misel, besedo, ki nam je bila povedana. Na primer: učenka: »V šoli so učitelji prav 

nemogoči, neprestano sprašujejo«, kouč: »Praviš, da so v šoli učitelji prav nemogoči, da neprestano 

sprašujejo.« Uporabljamo ga zato, da usmerimo pozornost sogovornika na tiste dele, za katere menimo, 

da so za nadaljnji pogovor pomembni in se nam zdi, da je dobro za sogovornika, da nanje usmeri posebno 

pozornost (Vec, 2002).  

 

IZVRŠILNE FUNKCIJE 

 

S pomočjo izvršilnih funkcij organiziramo aktivnosti ter ohranjamo pozornost na določeni nalogi. 

Omogočajo nam regulacijo vedenja. Delimo jih v dve skupini. Izvršilne funkcije, ki vključujejo miselno 

aktivnost za dosego ciljev ali reševanje problemov. Te so: načrtovanje, organizacija, upravljanje s časom, 

delovni spomin, metakognicija. Vse te funkcije nam omogočajo, da si ustvarimo sliko o cilju, ki ga želimo 

doseči in pot, po kateri bomo do njega prišli. Pomagajo nam ohranjati osredotočenost na cilj in pozornost. 

Druga skupina izvršilnih funkcij je povezana z vedenjem. Te funkcije so: inhibicija odzivanja, samoregulacija 

čustev, fleksibilnost, usmerjenost v cilj, začenjanje z aktivnostjo ter ohranjanje pozornosti (Dawson in 

Guare, 2018). Poznamo še veliko drugih definicij in delitev izvršilnih funkcij, vendar v grobem zajemajo prej 

našteto. Prav tako pa smo omenjeno delitev uporabljali tudi pri samem študiju ter v povezavi s koučingom.  

 

UČNE TEŽAVE V POVEZAVI Z IZVRŠILNIM FUNKCIONIRANJEM 

 

Posamezniki z učnimi težavami imajo težave pri dostopu, organizaciji in koordinaciji več miselnih 

aktivnosti hkrati (Swanson, 1989 v Meltzer in Krishnan, 2007 v Hudoklin, 2011). Na področju 

samoregulacijskih strategij imajo težave s preverjanjem, spremljanjem in pregledovanjem nalog. Nabor 

strategij za reševanje določenega problema je okrnjen, prav tako je slabša miselna prožnost. Posamezniki 

se pretirano osredotočajo na podrobnosti, na splošno imajo težave pri urejanju in organiziranju informacij 

ter določanju bistvenih idej. Težje se lotevajo nalog ali prehajajo med njimi (Meltzer, 1993; Meltzer in 

Krishnan, 2007  v Hudokliln, 2011). Primanjkljaji v izvršilnem funkcioniranju se kažejo na različnih 

akademskih področjih in sicer pri bralnem razumevanju, pisnem izražanju, samostojnem učenju, 

dokončanju dolgoročnih projektov in pri pisnih preizkusih znanja. Posamezniki imajo pri samostojnem 

učenju, delanju domačih nalog in lotevanju dolgoročnih projektov velike težave ravno zaradi tega, ker 

tovrstno delo vključuje načrtovanje v naprej, predvidevanje rezultatov in postavljanje dolgoročnih ciljev. 

Težave se pojavijo tudi na področju samoregulacije in samospremljanja lastnega dela. S področja 

organizacije pa imajo največ težav pri upravljanju s časom, določanju zaporedja informacij in pridobivanju 



ustreznih gradiv in informacij (Hudoklin, 2011). Ravno na področju organizacije samostojnega dela se nam 

zdi koučing ustrezna strategija pomoči, saj kouč pomaga koučiranemu pri zastavljanju ciljev, organizaciji 

strategij in samospremljanju le-teh.  

 

ADHD V POVEZAVI Z IZVRŠILNIM FUNKCIONIRANJEM 

 

Moteno delovanje izvršilnih funkcij predstavlja temelj motnje pozornost in hiperaktivnosti 

(Dawson in Guare, 2009; Barkley, 1997 v Hudoklin, 2011). Največ težav se pojavlja na področju 

samoregulacije, organizacije ter pozornosti, prav tako pa na področju inhibicije odzivanja (Hudoklin, 2011).  

 

Vse omenjene težave v izvršilnem funkcioniranju, pa postanejo bolj intenzivne in obremenjujoče za 

posameznika takrat, kadar se obseg učne snovi poveča in le ta postane zahtevnejša ter kompleksna. Višji 

razredi v osnovni šoli od učenca zahtevajo več samostojnosti, fleksibilnosti, organizacije in sintezo večje 

količine informacij (Hudoklin, 2011). S prehodom v srednjo šolo se te zahteve še povečajo, učenci oziroma 

dijaki naj bi že znali sami načrtovati čas učenja, usklajevati šolske in druge obveznosti ter znali sami iskati 

vire pomoči. Skoraj brez podpore pa se znajdejo v samem študijskem procesu. 

 

Težave na področju izvršilnih funkcij nadalje vplivajo na posameznikovo motivacijo za dokončanje  študija 

in opravljanja šolskih obveznosti (Bellman, Burgstahler in Hinke, 2015). Tako se nam zdi, da je ravno 

koučing eden izmed možnih načinov podpore, preko katerega lahko učence višjih razredov osnovne šole, 

dijake in študente naučimo učinkovitega načrtovanja, organizacije in samospremljanja.  

 

VPLIV KOUČINGA  

 

Po pregledu 19 študij, ki so raziskovale vpliv koučinga pri posameznikih z ADHD ter učnimi 

težavami, je bilo ugotovljeno, da se je udeleženim v posameznih raziskavah izboljšalo delovanje na 

področju izvršilnih funkciji ter osebnostnega počutja. V raziskave so bili vključeni tudi srednješolci in 

odrasli, deset študij od vseh pa se je osredotočalo na koučing za študente (Ahmann, Tuttle, Saviet in 

Wright, 2018). 

Koučing se največkrat uporablja za izboljšanje samopodobe, organizacije in načrtovanja. Študentje po 

celotnem sklopu koučing srečanj največkrat poročajo o izboljšanju spretnostni časovnega načrtovanja, 

strukture ter organizacije. S pomočjo koučinga se naučijo pravilneje  zastavljati cilje in postavljati prioritete. 

V povezavi s tem dodajajo, da se počutijo bolj motivirane in samozavestne ter so manj pod stresom 

(Bellman, Burgstahler in Hinke, 2015). S pomočjo lestvice LASSI (Learning and Study Strategies Inventory), 

s katero so testirali študente pred in po koučingu, so avtorji Field, Parker, Sawilowsky in Rolands (2013) 

ugotovili statistično pomembno boljše rezultate pri študentih, ki so bili deležni koučinga. Napredek se je 

kazal na vseh treh področjih lestvice: spretnosti (procesiranje informacij, ugotavljanje glavne ideje, 

strategije na testih), volje (odnos, motivacija, anksioznost) in samoregulacije (koncentracija, načrtovanje 

časa, samoocenjevanje, prepoznavane virov pomoči in podpore). Študentje so poročali, da jim je koučing 

pomagal govoriti o ciljih in delati v smeri, da jih dosežejo. Prav tako so bili bolj produktivni (Field, Parker, 

Sawilowsky in Rolands, 2013). 

 

LASTNA IZKUŠNJA KOUČINGA 



V našem primeru smo se osredotočile predvsem na koučing, kot obliko pomoči, ki jo lahko 

uporabljajo pedagoški delavci in za to ne potrebujejo posebne izobrazbe.  

Zato, da bi lahko preizkusili proces koučinga, smo si najprej razdelili vloge. Ena študentka je bila kouč, druga 

pa koučirani. Osredotočili smo se na realne cilje, ki jih želimo doseči in s tem odpraviti naše »slabe navade«, 

ki nas ovirajo pri produktivnosti. Koučirana si je zadala cilj, da želi biti eno uro pred spanjem brez mobilnega 

telefona in namesto tega brati članke oziroma knjige. Cilji, ki si jih koučirani zastavijo, so lahko različni, na 

primer učenje vsak dan eno uro, 15 minut branja na dan, telovadba, vaja pisanja, delanje domačih nalog 

takoj, ko pridem iz šole, delanje seminarske naloge/plakata/predstavitve… Pomembno je, da si zastavimo 

realen, dosegljiv cilj. Obenem pa je zelo pomembna tudi določitev končne nagrade ob dosegi cilja. Le ta 

koučiranemu daje motivacijo. Proces koučinga si nato zastavimo tako, da končni cilj razdelimo  na več 

manjših, ki jih bomo dosegali v določenem časovnem obdobju, ob tem pa izberemo tudi sprotne manjše 

nagrade, ki koučiranega motivirajo.  

Naša srečanja so potekala enkrat tedensko, po približno 15 do 20 minut. Začetno in zaključno srečanje je 

bilo daljše in sicer 30 minut, saj smo se na začetku pogovorili o poteku, določili pravila, na koncu pa 

analizirali celoten potek. Vsako srečanje je potekalo po v naprej določenem vrstnem redu, ki se je ponavljal 

skozi celoten proces. Najprej smo se pogovorili o tem, kdo je kouč in kdo koučirani, obnovili zaupnost 

podatkov, torej da vse kar se pogovarjamo na srečanjih, ostane zgolj med koučem in koučiranim. Za tem 

smo obnovili zastavljen končni cilj in nagrado, pregledali uspešnost doseganja kratkoročnega cilja v 

določenem časovnem obdobju (obdobju enega tedna). Sledilo je določanje cilja in nagrade za prihodnji 

teden, preverili pa smo tudi možne ovire in se o njih pogovorili. Ob koncu srečanja smo določili termin 

naslednjega srečanja, koučirani pa se je tudi samoocenil.  

 

Pozitivne lastnosti koučinga 

Kot pozitivno ocenjujemo, da koučing poteka večkrat tedensko, saj tako lažje sledimo načrtu in 

spremljamo napredek. Ker je struktura srečanja na koučingu vedno enaka, nam daje občutek varnosti in 

predvidevanja. Sledenje strukturi nas  podzavestno opomni, da vedno obnovimo cilje, h katerim stremimo 

in jih tako tudi vedno znova ozavestimo. Zelo pomembno je, da si določimo nagrado, s katero se bomo 

nagradili po doseženem cilju. Prav tako si že takoj na začetku določimo datum, ko si bomo nagrado prejeli. 

Koučirani si mora nagrado izbrati sam, prav tako pa mora le ta predstavljati nekaj kar si zares želi. Le takšna 

bo predstavljala učinkovito motivacijo. Pri sledenju cilja je zelo pomembno, da ima koučirani  jasno 

definirane in zapisane strategije za dosego cilja. Prav tako je dobro, da ima na vidnem mestu postavljen 

seznam aktivnosti za vsakodnevno spremljanje. Kot učinkovito strategijo za dosego cilja ocenjujemo tudi 

delitev glavnega cilja na več manjših. Študentka, ki je bila v procesu koučirana, je izpostavila, da je začutila, 

da je za svoj napredek odgovorna sama, saj je v proces vložila veliko truda in odrekanja, da je dosegla 

zastavljeni cilj.  

Kot učinkovito ocenjujemo tudi pogovor s koučiranim o tem, kaj lahko gre pri samem načrtu narobe ali 

obstaja kakšen dogodek, ki bi lahko spremenil načrt dela koučiranega in kaj narediti v takšnem primeru. 

Koučirana izpostavlja, da je ravno zaradi tega vedno imela načrt oziroma »plan B« in je tako ni moglo nič 

presenetiti oziroma ji preprečiti dosego cilja (tudi če nismo dosegli cilja, imamo definiran razlog).  

 

Izzivi koučinga 



Ugotovili smo, da je aktivno poslušanje s parafraziranjem najbolj učinkovit način komuniciranja, 

saj posamezniku omogoča ozaveščanje svojih občutkov, preko tega pa koučirani sam ugotovi, kaj želi 

doseči in poišče strategije. Kljub temu pa nam je sama pravilna uporaba parafraziranja in zrcaljenja 

predstavljala največji izziv. V vsakdanjem pogovoru namreč ne uporabljamo tovrstnih komunikacijskih 

tehnik, ampak po večini delamo to, kar v procesu koučinga ne bi smeli; svetujemo in vsiljujemo svoje 

mnenje. Zato je zelo pomembno, da preden se lotevamo koučinga, se najprej teoretično seznanimo, kaj 

pomeni aktivno poslušanje, preberemo razne primere, pogledamo, kakšen posnetek, da dobimo občutek 

za samo aktivno poslušanje. Na tak način poizkusimo komunicirati tudi s kolegom/-ico. Pomembno je, da 

sploh ozavestimo lastno komunikacijo in jo postopoma spreminjamo. Tudi nam je ravno to predstavljalo 

velik izziv, vendar smo si pomagali z opornimi točkami in za začetek poizkusili samo ne svetovati ter v 

ospredje postaviti koučiranega in njegove občutke.  

Naš koučing je potekal prostovoljno, z željo, da spremenimo pri sebi določeno navado. Kadar se lotevamo 

koučinga z učencem, pazimo, da se učenec ne počuti prisiljenega v tovrstno strategijo. Tako kot pri ostalih 

strategijah in delu, moramo tudi pri koučingu najprej z učencem vzpostaviti  dober in varen odnos. Prav 

tako moramo sami stopiti korak nazaj in v ospredje postaviti učenca samega, ne naših želj in mnenj. Bistvo 

je, da učenca podpremo in mu pomagamo poiskati ustrezne strategije za dosego cilja. 

Kot pravi Skiddington idr. (2003 v Van Kessel, 2013) je zadnji cilj učenja v procesu koučinga ta, da tisti, ki 

se uči postane svoj lastni učitelj tako, da na koncu internalizira »učiteljsko funkcijo« kouča.  

 

PREDLOGI STRATEGIJ 

Pomembno je, da kouč koučiranemu pomaga tako, da mu ponudi čim več strategij, s katerimi bo 

dosegel svoj zadani cilj, koučirani pa si sam izbere tisto, ki mu najbolje ustreza. Prilagamo nekaj strategij, 

ki so koristne pri organizaciji in načrtovanju časa ter obveznosti. Nekaj smo jih uporabili tudi sami.  

 

● ABC prednostni seznam  

- naredimo si seznam obveznosti in opravil po črkah v vrstnem redu:  

▪ A - kar je nujno,  

▪ B - kar ni nujno in lahko počaka do jutri/naslednjega tedna,  

▪ C - kar je manj pomembno oziroma za kar še imamo čas (Lakein, 1991 v Javornik, 

2019). 

● Načrtovanje v obratnem vrstnem redu  

- določimo datum, kdaj mora biti opravilo končano in planiramo nazaj, tako da dobimo 

datum, kdaj se moramo naloge lotiti (Krishnan, Feeller in Orkin, 2010 v Javornik, 2019). 

● Po stopnicah do cilja 

- določimo cilj, korake na poti do cilja zapišemo vsakega na eno stopnico, od spodaj navzgor 

(Fogarty, 2009 v Javornik, 2019). 

● Zdaj? Kmalu? Kasneje? Nikoli? 

- opravila razporedimo na ustrezno mesto v piramidi, glede na to, kako hitro ga moramo 

opraviti (Williams in Reid, 2011 v Javornik, 2019). 

● Opomnik na telefonu 

- na telefonu si nastavimo opomnik, da nas z zvonenjem opozori na določeno obveznost v 

dnevu. 



● Aplikacija Forest  

- aplikacija na mobitelu, 

- eden od načinov, kako ostati čim dlje osredotočen na neko aktivnost, brez da bi vmes 

pogledali na mobitel.  

 

ZAKLJUČEK 

Predstavili smo koučing kot eno izmed strategij pomoči, ki jih lahko uporabljamo v pedagoški 

praksi, ne pa njegovo profesionalno izvajanje. Kot strategijo jo lahko uporabljamo z namenom, da se 

učenec samo spremlja in da razmišlja o svojih ciljih, da se nauči predvidevati rezultate in načrtovati delo v 

naprej, še posebej pri projektnih nalogah, učenju za teste, organiziranju svojih šolskih in izvenšolskih 

obveznosti, da postane bolj samodiscipliniran in da se zna sam tudi motivirati. Prav tako s koučingom 

učenec pridobi občutek varnosti in nadzora nad svojimi obveznostmi in samim sabo, sproti pa prav tako 

zazna in beleži lasten uspeh. Nauči se spreminjati svoje navade, dolgoročni cilj približati s pomočjo 

kratkoročnih, obenem pa ozavešča svoje želje, jih zna udejanjiti ter uresničiti. S to metodo pa pri učencu 

tudi spodbudimo njegovo nadaljnje raziskovanje svojih ciljev, predvsem pa strategij, ki mu pomagajo pri 

dosegi le-teh in njihovo udejanjanje.  

Skozi lastno pozitivno izkušnjo koučinga ocenjujemo, da bi koučing kot strategijo pri svojem delu lahko 

uporabljali tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi. Predvsem to strategijo priporočamo pri obravnavi 

učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učencih z ADHD oziroma vseh, ki imajo težave z 

organizacijo in načrtovanjem aktivnosti. Specialni in rehabilitacijski pedagogi namreč dobro poznajo 

naravo zgoraj omenjenih težav, prav tako pa v okviru študija že pridobijo in razvijajo tehnike aktivnega 

poslušanja, ki so temeljne pri procesu koučinga ter ustrezno znanje o različnih strategijah, ki jih 

uporabljamo pri izboljšanju izvršilnega funkcioniranja. Ob tem pa je pomembno, da se pred uporabo 

strategij kouč dobro pozanima o načinu izvajanja le-teh, prav tako pa mora dobro poznati vse korake za 

izvajanje koučinga. Lastna izkušnja koučinga nam je doprinesla lažjo implementacijo tega procesa v lastno 

prakso dela z učenci. 
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