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Предназначение 

Подписването на Коучинг споразумението с клиента поставя началото на 

коучинг взаимоотношението. Първата сесия, наричана още стратегическа или 

опознавателна сесия, може да бъде предшествана от попълването на 

Предварителен коучинг въпросник, който има за цел да отвори 

пространството между коуч и клиент за първата сесия.  

От една страна, въпросникът има за цел да настрои клиента за коучинг 

процеса, вкл. да го накара да рефлектира и да се замисли над дълбоки и 

проникновени въпроси. А от друга страна, дава възможност на коуча да 

опознае своя клиент и в частност, неговите/нейните цели, ценности, 

намерения, стремежи и желания, с които последният влиза в коучинг 

взаимоотношението и които ще бъдат в центъра по време на стратегическата 

сесия. 

Въпросникът може да включва още: 

• Лично обръщение от коуча към клиента, в което коучът кани клиента да 

прекара качествено време със себе си и с въпросите и да остави 

отговорите да появяват от само себе си; 

• Описание на коучинг процеса, вкл. какво предстои, цел, предназначение 

на първата (стратегическа) среща; 

• Бланка с Колелото на живота за попълване от страна на клиента и/или 

Лидерско колело или друго колело, съобразно нуждата, основната 

тема/цел на клиента и преценката на коуча. 
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Примерни въпроси 

Въпроси относно това КОЙ е клиентът? 
1. Какво е най-важно за теб в твоя живот понастоящем? И защо? 

2. Кои са най-съкровените ти мечти? Опиши ги възможно най-детайлно. 

3. Представи си, че разполагаш с всички ресурси, за да реализираш всичко, 
което пожелаеш. Опиши какво е това, което създаваш. 

4. Кои са най-големите ти постижения, успехи и “победи” в живота ти до 

момента? И какви твои вярвания, силни страни, поведения, модели и др. са 
те подкрепяли, за да реализираш тези постижения? 

5. Кои са нещата, за които си благодарен/на в твоя живот? И защо? 

6. Кои са нещата, които най-много обичаш да правиш? И защо именно тях? 

7. Къде се чувстваш най-добре? И какво те кара да се чувстваш така? 

8. Какви са някои твои вярвания, които считаш, че ти помагат в живота? 

9. А кои са онези вярвания, които считаш, че може и да ти пречат в постигането 
на твоите цели или реализирането на живота, който желаеш? 

10. В какво откриваш най-голям смисъл за себе си? 

11. Какво за теб е добре оползотворено време? Опиши всичко, което виждаш, 
че правиш. 

12. Кои са твоите моменти на пълно щастие? 

13. В какви случаи или ситуации изпитваш пълно удовлетворение? И защо? 

14. По какво разбираш, че си удовлетворен/а или щастлив/а? 

15. Кои са любимите ти хобита? И какво ти давата те? 

16. Кои са най-големите ти предизвикателства понастоящем? 

17. Какво е това, което “учиш” или в което се развиваш понастоящем? 

18. Кои са онези 10 неща, които усещаш, че трябва да знам за теб в този момент? 
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Въпроси относно НАМЕРЕНИЯТА на клиента? 

1. Кои са твоите пет най-важни цели, към които се стремиш понастоящем? Те 

могат да се отнасят до работата или до личния ти живот. 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

2. Кои са целите, които желаеш да поставиш във фокус на нашето коучинг 
взаимоотношение? Помисли за тях като нещо, в което се разширяваш и 

израстваш – нещо, което наистина, истински желаеш (а не като нещо, в 
което да “направиш корекции”). 

3. По какъв начин тези цели са важни за теб? И какъв/ва се стремиш да станеш 
с тяхното изпълнение? 

4. Какво е това, което желаеш да видиш реализирано в края на коучинг 

взаимоотношението?  

5. Какви биха били резултатите, с които да измериш успеха на това 
взаимоотношение, съобразно целите, които си поставяш? 

6. Какви усилия си правил/а преди за постигането на тези резултати?  

7. Какво ти е пречело досега за постигането/поддържането на тези резултати?  

8. Какво по-различно ще ти даде възможността да работиш с коуч за 
постигането на твоите резултати, в сравнение с предишни опити, които си 
правил/а, за постигането им?  

9. Какво мога аз да направя или да ти кажа, когато се почувстваш 
“заклещен/а”, така че да ти помогна отново да преминеш към действие?  

10. Какво се ангажираш ти да направиш, така че да гарантираш, че взимаш 
максимума от тази коучинг програма? 

11. Доколко се чувстваш анагажиран/а към момента да работиш по тези твои 
цели? (Може да ползваш и скалата от 1 до 10, където 10 – чувствам се 
напълно ангажиран/а) 
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Въпроси относно коучинг взаимоотношението 

1. Какво би направило това коучинг взаимоотношение едно изключително 
преживяване за теб?  

2. Какво е това, което знаеш, че работи добре при теб? Като структури, 

подходи, начини на мислене / възприятие / представяне и т.н.? 

3. Ако можеше да ми дадеш някакви бързки насоки и указания за това как да 
работя с теб, какви биха били те? 

4. Кои 3 неща трябва да знам за теб, така че бъда най-дорбият коуч за теб? 

5. Има ли нещо повече, което желаеш да знаеш за мен, преди да се впуснем в 
това пътешествие? 

6. Какво друго би желал/а да споделиш с мен сега? 

 


