
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού 
Erasmus+ της Ισπανίας. Η παρούσα έκδοση αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και οι οργανισμοί 
χρηματοδότησης δε φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στο 
παρόν. 



 

 

EMPOWERING LTUs 

 

Ενδυνάμωση των Ηλικιακά Μεγάλων ΜΑ μέσω της 

Καθοδήγησης & της Προσωπικής τους Εικόνας 

 

 
Μέρος 2: Εγχειρίδιο σχετικά με τις στρατηγικές ενδυνάμωσης και τα 

εργαλεία κατάρτισης για την παρακίνηση και την ενεργοποίηση των 

ανέργων σε μακροχρόνια ανεργία. 
 

 



 



 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1.1 

 

Νευρο-Γλωσσολογικός Προγραμματισμός 
 

 

“Οι πεποιθήσεις των ανθρώπων σχετικά με τις ικανότητές τους έχουν ριζική επίδραση σε αυτές τις 

ικανότητες. Η ικανότητα δεν είναι σταθερή ιδιοκτησία, υπάρχει τεράστια ποικιλία στον τρόπο 

απόδοσής σας.” 

 

Albert Bandura 

Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικών Επιστημών στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ 
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Πνευματικά Δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού 
 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ των 

Ηλικιακά Μεγάλων ΜΑ μέσω της Καθοδήγησης & της Προσωπικής τους Εικόνας”.  

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ανοιχτό και διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους και λοιπούς 

ενδιαφερόμενους. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΓΠ; 

 

Ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός αναπτύχθηκε από τον Richard Bandler και τον Δρ. John 

Grinder τη δεκαετία του ‘70. Ο Bandler, μαθητής επιπέδου μάστερ στις επιστήμες πληροφόρησης 

και μαθηματικών και ο Grinder, καθηγητής γλωσσολογίας, ,μελέτησαν εκείνους που θεωρούσαν ως 

άριστους επικοινωνιακά. 

Η ιστορία του ΝΓΠ έχει τις ρίζες της στη θεραπεία, χάρη στο ενδιαφέρον κατανόησης του πως οι 

καλοί θεραπευτές μπορούσαν να διαχειριστούν δύσκολους ασθενείς μέσω του τρόπου 

επικοινωνίας τους. Οι Bandler και Grinder μελέτησαν συστηματικά παγκοσμίου φήμης 

ψυχοθεραπευτές, όπως οι Virginia Satir (που ανέπτυξε την θεραπεία Conjoint Family), Fritz Perls 

(ιδρυτής της Gestalt Psychology) και Milton H. Erickson (κεντρικό πρόσωπο στην ανάπτυξη της 

κλινικής υπνοθεραπείας). Οι Bandler και Grinder εμπνεύστηκαν επίσης από γλωσσολόγους, όπως οι 

Noam Chomsky και Alfred Korzybski, τον ψυχοθεραπευτή Paul Watzlawick και τον κοινωνικό 

ανθρωπολόγο Gregory Bateson. (1) 

Σήμερα, ο ΝΓΠ επικεντρώνεται περισσότερο στις εφαρμογές παρά στα πολλά από τα θεωρητικά του 

μοντέλα. Οι ειδικοί ενός πεδίου συχνά ενσωματώνουν εργαλεία του ΝΓΠ και τα χρησιμοποιούν στα 

δικά τους πεδία. Ο ΝΓΠ μπορεί να βοηθήσει στην ενθάρρυνση της νέας σκέψης και επιλογής και 

αναγνωρίζει τις θετικές προθέσεις που κρύβουν όλες οι ενέργειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο για την αλλαγή ιδεολογικών δομών (ή τρόπων σκέψης), κατανόησης των άλλων και 

οικοδόμησης κοινωνικής συνοχής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Bandler 

https://www.youtube.com/watch?v=8vlcsFJyEXQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vlcsFJyEXQ


 

2. ΝΕΥΡΟ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΓΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: 

➢ Ως μέσο διευκόλυνσης για την παροχή αλλαγών ιδεολογικών δομών (τρόποι σκέψης), 

➢ Για την καλύτερη κατανόηση του πώς να οικοδομήσουμε rapport με τους άλλους 

ανθρώπους και κατά συνέπεια τη βελτίωση των πιθανοτήτων εύρεσης εργασίας για τους 

μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους, 

➢ Να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να ξεπεράσουν υποσυνείδητα εμπόδια και να τους 

στηρίξει στην επιτυχία των στόχων τους,  

➢ Να επιτρέψει σε εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας να βελτιώσουν την επικοινωνία τους και να 

αναπτύξουν καλύτερο rapport – βασική πτυχή που είναι ζωτικής σημασίας για την 

οικοδόμηση και τη διατήρηση των σχέσεων, 

➢ Η χρήση του ΝΓΠ ως εργαλείο για την προώθησή του στην αγορά εργασίας (δηλαδή, 

συνεντεύξεις). 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΝΓΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ; 

Ο ΝΓΠ μπορεί να θεωρηθεί ένα εργαλείο για την οικοδόμηση σχέσεων με άλλους, το οποίο 

αποτελεί μια θεμελιώδη πτυχή εξασφάλισης και διατήρησης της απασχόλησης. Παραδείγματος 

χάρη, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του ΝΓΠ, κάποιος μπορεί να μάθει να χτίζει rapport με άλλους, 

που είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη συνέντευξη. Η εκμάθηση του πώς να εκφράζονται 

αποτελεσματικά στη συμπεριφορά και επικοινωνία κάποιου μπορεί επίσης να συμβάλλει στη 

δημιουργία ισχυρότερων επαγγελματικών σχέσεων.  

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΓΠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ; 

 

Ο ΝΓΠ δεν χρησιμοποιείται μόνο στην οικοδόμηση σχέσεων με άλλους, μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για να κάνει τους άλλους να νιώσουν πιο χαλαρά και άνετα, με τη χρήση τεχνικών 

όπως το ‘mirroring’, που θα εξηγηθεί στο κεφάλαιο. Κάνοντας τους μακροχρόνια ανέργους να 

νιώσουν πιο χαλαρά και άνετα είναι μια σημαντική πτυχή αν κάποιος προσπαθεί να τους βοηθήσει 

να βρουν εργασία. Η ΝΓΠ είναι σημαντική για τους συμβούλους καριέρας καθώς πρέπει να είναι 

συμπονετικοί και να βάζουν τον εαυτό τους στη θέση των ΜΑ, να μεταφέρουν αξίες και 

πεποιθήσεις που θα τους βοηθήσουν να σκεφτούν πιο θετικά την κατάστασή τους.  



 

 

3. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΓΠ; 
 

NΕΥΡΟ – Αφορά το νευρολογικό μας σύστημα, ή το νευρικό σύστημα, μέσω του οποίου συλλέγουμε 

και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, συνειδητά και ασυνείδητα μέσω των 5 αισθήσεών μας: 

➢ Όραση – Οπτικό 

➢ Ακοή – Ακουστικό 

➢ Αφή – Κιναισθητικό (αν και η Κιναισθησία αναφέρεται επίσης σε συναισθήματα) 

➢ Μυρωδιά – Οσφρητικό 

➢ Γεύση – Γευστικό 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ – Η γλώσσα και άλλα μη λεκτικά συστήματα με τα οποία δίνουμε νόημα στις δικές μας 

Internal Representations (IRs) (Εσωτερικές Αναπαραστάσεις) του κόσμου. Στον ΝΓΠ, η γλωσσολογία 

είναι η μελέτη του πως η γλώσσα του σώματός μας και οι λέξεις μας επηρεάζουν την εμπειρία μας.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – Τα εσωτερικά πρότυπα, προγράμματα και στρατηγικές που χρησιμοποιούμε 

για να αποκτήσουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτά είναι συχνά ασυνείδητα και το ΝΓΠ 

μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα πρότυπα και να αναδιοργανώσουμε 

τον προγραμματισμό μας ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.  

Αυτή η προοπτική αντλεί σε μεγάλο βαθμό από τη θεωρία της μάθησης και ασχολείται με το πώς 

παρουσιάζουμε ή κωδικοποιούμε διανοητικά τις εμπειρίες μας. Ο προσωπικός μας 

προγραμματισμός αποτελείται από εσωτερικές διαδικασίες και στρατηγικές που χρησιμοποιούμε 

για τη λήψη αποφάσεων, την εκμάθηση, την αξιολόγηση και την επίλυση προβλημάτων (1). 

Οι εσωτερικοί μας προγραμματισμοί μοιάζουν πολύ με ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Είμαστε 

προγραμματισμένοι από νεαρή ηλικία στο πως βλέπουμε τον κόσμο – μέσα από το περιβάλλον μας, 

τους γονείς, τις πρώιμες εμπειρίες και ούτω καθ’ εξής. Ο ΝΓΠ μπορεί να μας βοηθήσει να 

αναγνωρίσουμε αυτά τα προγράμματα, πρότυπα, του “τρόπους καθορισμού” της σκέψης – έτσι 

ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τις προκατασκευασμένες μας ιδέες και πως αυτές 

μπορούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας.  



 

 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο ΝΛΠ; 

Ο ΝΓΠ μπορεί να περιγραφεί με ποικίλους τρόπους. Ο επίσημος ορισμός του ΝΓΠ είναι ‘η μελέτη 

της δομής της υποκειμενικής σας εμπειρίας’ (1).  Ακολουθούν μερικοί ακόμα τρόποι για την 

απάντηση στην ερώτηση του ‘τι είναι ο ΝΓΠ;’: 

➢ Η τέχνη και η επιστήμη της επικοινωνίας, 

➢ Το κλειδί της μάθησης, 

➢ Μέσο κατανόησης του τι κάνει εσάς και άλλους ανθρώπους να ταιριάζετε, 

➢ Ο τρόπος για να αποκτήσετε αυτό που θέλετε σε πολλούς τομείς της ζωής, 

➢ Ο τρόπος για να επηρεάσετε τους άλλους με ακεραιότητα, 

➢ Το εγχειρίδιο του εγκεφάλου σας, 

➢ Το μυστικό των επιτυχημένων ανθρώπων, 

➢ Η μέθοδος δημιουργίας του δικού σας μέλλοντος,  

➢ Ο τρόπος για να βοηθάμε ανθρώπους να κατανοήσουν την πραγματικότητά τους,  

➢ Το εργαλείο για την προσωπική και οργανωτική αλλαγή. 

 

 

 



 

4. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΓΠ 
 

Ο ΝΓΠ βασίζεται κυρίως σε τέσσερις αρχές ή ‘πυλώνες’.  

Rapport:  πως προχωράμε και χτίζουμε σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Για παράδειγμα, συνήθως 

έχουμε καλό rapport με τους φίλους και συντρόφους μας, ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να 

περνάμε το χρόνο μας. Εάν μπορέσουμε να χτίσουμε rapport με τους άλλους, σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον, μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.  

Συνείδηση της αίσθησης: παρόμοια με την επίγνωση, η συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει γύρω 

μας και η χρήση όλων μας των αισθήσεων για να γνωρίζουμε καλύτερα τι σκέφτονται ή νιώθουν οι 

άλλοι άνθρωποι. 

Αποτελεσματική σκέψη: επικέντρωση σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε ή να αποκτήσουμε, παρά 

στα τρέχοντα προβλήματά μας. 

Ευελιξία συμπεριφοράς: η ικανότητα να βλέπουμε τα πράγματα με νέες προοπτικές ή να 

προσεγγίζουμε ένα πρόβλημα με ένα νέο τρόπο αντί να είμαστε προσκολλημένοι στα τυπικά μας 

πρότυπα. Σκεφτείτε ένα παιδί που προσπαθεί να λύσει ένα παζλ – απλά δοκιμάζουν όλα τα 

κομμάτια μέχρι να βρουν αυτό που ταιριάζει. 



 

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα των τεσσάρων πυλώνων του ΝΓΠ σε μια καθημερινή κατάσταση.  

Νοικιάσατε το διαμέρισμά σας σε ένα ζευγάρι. Μετά από δύο ημέρες επιστρέφετε στο σπίτι σας και 

διαπιστώνετε πως έχει γίνει κάποια ζημιά στην εξωτερική πόρτα. Καλείτε τηλεφωνικά τη γυναίκα 

που μένει εκεί και εκείνη, όλος παραδόξως, δεν είναι εξυπηρετική και κάπως αγενής. Πρέπει λοιπόν 

να αξιοποιήσετε όλες σας τις δεξιότητες σχετικά με το χτίσιμο του rapport μαζί της πριν καταλήξετε 

σε κάποια συμφωνία για την πληρωμή και την επιδιόρθωση της πόρτας. Θα πρέπει να 

επιστρατεύσετε τις αισθήσεις σας, ειδικά την ακοή για να ακούσετε προσεκτικά αυτά που σας λέει, 

να προσέξετε τον έλεγχο των συναισθημάτων και των αισθήσεών σας πριν καταλήξετε στην 

απάντησή σας. Πρέπει να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα ξεκάθαρο στο μυαλό σας – τι θέλετε να 

συμβεί μετά την συζήτηση, για παράδειγμα, θέλετε να σας δώσουν τα χρήματα για την πόρτα ή 

θέλετε να πληρώσουν κάποιον για να την επιδιορθώσει; Εντέλει, θα πρέπει να είστε ευέλικτοι στην 

συμπεριφορά σας, λαμβάνοντας υπόψη άλλες επιλογές εάν αποτύχει αυτό που θέλετε να κάνετε 

την πρώτη φορά.  

 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Αυτή η άσκηση είναι σημαντική για να αναλογιστείτε πως επικοινωνείτε με τους άλλους, έτσι ώστε 

να μπορέσετε να προσαρμόσετε την προσέγγισή σας στο μέλλον.  

Σκεφτείτε κάποια στιγμή που είχατε πρόβλημα επικοινωνίας με κάποιον ή μια δύσκολη σχέση – 

χρησιμοποιώντας κάθε έναν από τους τέσσερις πυλώνες, και “αντικατοπτρίστε” τους σε αυτή τη 

σχέση. Είχατε rapport; Πόσο αφοσιωμένοι ήσασταν στη συζήτηση; Γνωρίζατε τα συναισθήματα του 

άλλου ατόμου ή ήσασταν αφηρημένοι με κάτι άλλο; Είχατε σαφή εικόνα του τι θέλατε από τη 

συνομιλία; Ήσασταν πρόθυμοι να είστε ευέλικτοι στην προσέγγισή σας ή σε αυτό που θέλατε να 

αποκτήσετε; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΙΩΝ 
 

Ο ΝΓΠ βασίζετε σε μια σειρά από ‘προϋποθέσεις’ ή ‘βολικές πεποιθήσεις.’ Όσοι ασκούν τον ΝΓΠ 

υιοθετούν αυτές τις πεποιθήσεις για να διευκολύνουν την πορεία τους στη ζωή. Το σκεπτικό είναι 

πως εάν έχετε πάντα αυτά υπόψη, τα καθημερινά προβλήματα που μπορεί να “ρίξουν” άλλους 

ανθρώπους δεν θα επηρεάσουν την πνευματική σας κατάσταση.  

1. Ο καθένας έχει ένα μοναδικό μοντέλο για τον κόσμο. 

2. Σεβαστείτε τα μοντέλα των άλλων ανθρώπων για τον κόσμο.  

3. Ο χάρτης δεν είναι εδαφικός.  

4. Οι άνθρωποι δεν είναι η συμπεριφορά τους.  

5. Η ουσία κάθε συμπεριφοράς εξαρτάται από τις συνθήκες κατά τις οποίες εμφανίζεται.  

6. Κάθε συμπεριφορά έχει την υψηλότερη θετικά πρόθεση για το κάθε άτομο.  

7. Η πιο σημαντική πληροφορία για ένα άτομο είναι η συμπεριφορά του.  

8. Όλοι κάνουν το καλύτερο δυνατόν με τους πόρους που διαθέτουν.  

9. Δεν υπάρχουν μη επινοητικοί άνθρωποι, μόνο μη επινοητικές καταστάσεις.  

10. Όλοι έχουν όλους τους πόρους που χρειάζονται για να πετύχουν και να κατορθώσουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα.  

11. Το άτομο με την μεγαλύτερη ευελιξία στη συμπεριφορά έχει την μεγαλύτερη επιρροή 
στους άλλους.  

12. Δεν υπάρχει αποτυχία, μόνο ανατροφοδότηση. 

13. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη λογική του και κατά συνέπεια για τα αποτελέσματά του.  

14. Η ουσία της επικοινωνίας είναι η απάντηση που θα πάρετε. 

15. Η αντίσταση απέναντι σε ένα άτομο με το οποίο επικοινωνείτε, είναι σημάδι έλλειψης 
rapport. 

Όταν συναντάμε αρχικά ανθρώπους που βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά από εμάς, μας δίνει 

‘γνωστική ασυμφωνία’ – την κατάσταση ύπαρξης αντιφατικών σκέψεων, πεποιθήσεων ή 

συμπεριφορών, κυρίως ως προς τις επιλογές συμπεριφοράς και την αλλαγή στάσης. Ωστόσο, εάν 

αναγνωρίσουμε και αποδεχτούμε το γεγονός ότι ο καθένας βλέπει τον κόσμο διαφορετικά – θα μας 

ενοχλεί λιγότερο!  



 

 
Αυτό που βλέπετε στην επιφάνεια δεν είναι πάντα αυτό που κρύβετε από κάτω.  

 

 

Κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα. Τι βλέπετε; 

 

Βλέπετε μια ηλικιωμένη ή νεαρή κυρία; Ή μπορείτε να δείτε και τα δύο; 

Συνήθως ξεκινάμε βλέποντας μια κυρίαρχη εικόνα και ‘κολλάμε’ στο να βλέπουμε μόνο αυτό το 

πράγμα! Αυτό μπορεί να συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, όπου έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ 

να βλέπουμε τον κόσμο από την δική μας προοπτική ώστε ξεχνάμε να βλέπουμε τα πράγματα από 

άλλες οπτικές γωνίες.  

Χρειάζεται ευελιξία για να δούμε και τις δύο εικόνες στην φωτογραφία και, καθ’ αυτόν τον τρόπο,  

πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό σε άλλες δυνατότητες και επιλογές στον πραγματικό 

κόσμο. Αυτή η ευελιξία μπορεί να αναπτυχθεί μέσω ασκήσεων ευελιξίας και άλλων τεχνικών ΝΓΠ. 



 

ΈΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ  

 

Εάν φιλοδοξείτε να γίνετε κορυφαίος σε οποιοδήποτε τομέα, η μοντελοποίηση μπορεί να σας 

βοηθήσει να πάρετε αυτό που κάνει αυτό το άτομο καλά και να το αναπαράγετε.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Σκεφτείτε μια αλλαγή που θα θέλατε να κάνετε στον εαυτό σας, για παράδειγμα “Θα ήθελα να 

είμαι καλύτερος/η στη δικτύωση ”. Τώρα, σκεφτείτε κάποιον που γνωρίζετε και είναι καλός σε 

αυτό. Τι χαρακτηριστικά και δεξιότητες χρησιμοποιεί που θα μπορούσατε να αντιγράψετε;  

Σκεφτείτε πέντε χαρακτηριστικά που θα θέλατε να αντιγράψετε.  

ΝΕΥΡΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Παλιά θεωρούσαμε πως ο εγκέφαλος αναπτύσσεται πλήρως έως την ηλικία των 3 ετών και δεν 

αλλάξει από κει και έπειτα – όπως λένε, δεν μπορείς να μάθεις σε ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα! 

Σήμερα γνωρίζουμε πως αυτό δεν ισχύει. Ο εγκέφαλος μπορεί πάντα να αναπτύσσεται και 

διαμορφώνεται από τις εμπειρίες μας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωή.  

Δεδομένα: 

 Η νευροπλαστικότητα συμπεριλαμβάνει αρκετές διαφορετικές διαδικασίες που λαμβάνουν 

χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.  

 Η νευροπλαστικότητα εξαρτάται σαφέστατα από τον παράγοντα ηλικία.  

 Η νευροπλαστικότητα προκύπτει στον εγκέφαλο υπό δύο συνθήκες:  

1. Κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου, όταν ο ανώριμος εγκέφαλος αρχίζει για πρώτη 

φορά να επεξεργάζεται αισθητήριες πληροφορίες και επίσης μέσω των πληροφοριών που 

λαμβάνει στη διάρκεια της ενηλικίωσης (αναπτυξιακή πλαστικότητα και πλαστικότητα της 

εκμάθησης και της μνήμης). 

2.  Ως ένας προσαρμοστικός μηχανισμός για την εξισορρόπηση της χαμένης λειτουργίας και/ή για 

την μεγιστοποίηση των υπόλοιπων λειτουργιών σε περίπτωση τραυματισμού του εγκεφάλου. Το 

περιβάλλον έχει καθοριστικό ρόλο στην επιρροή της πλαστικότητας.  

Η νευροπλαστικότητα δεν συνιστάτε από ένα μόνο τύπο νευρολογικής αλλαγής, αλλά περιλαμβάνει 

αρκετές διαφορετικές διαδικασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.  



 

Ωστόσο, διαφορετικοί τύποι πλαστικότητας κυριαρχούν περισσότερο σε κάποιες περιόδους της 

ζωής ενός ατόμου και επικρατούν λιγότερο σε κάποιες άλλες.  

Επιπρόσθετα με τους γενετικούς παράγοντες, ο εγκέφαλος διαμορφώνεται από τα χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος ενός ατόμου και από τις ενέργειές του, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας 

ασκήσεις εγκεφαλικής εκγύμνασης. 

ΟΠΟΤΕ, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΝΕΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ; 

- Εάν αποδεχτούμε το γεγονός ότι ο εγκέφαλος μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις 

τρέχουσες περιστάσεις, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε δραστικές αλλαγές στο 

πως σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε.  

- Η μοντελοποίηση είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς ο ΝΓΠ την χρησιμοποιεί – μια 

τεχνική που βοηθάει τα άτομα να πετύχουν μια αλλαγή.  

- Έτσι μαθαίνουν τα παιδιά – αντιγράφουν αυτό που βλέπουν ότι κάνουν οι ενήλικες γύρω 

τους!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Νευροπλαστικότητα  https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g 

https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g


 

6. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΓΠ 
 

 

Το μοντέλο επικοινωνίας του ΝΓΠ αναφέρεται επίσης ως το Meta Model του ΝΓΠ. 

Ο τρόπος που βιώνουμε τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις μας (για παράδειγμα, τι βλέπουμε, 

μυρίζουμε ή ακούμε) φιλτράρεται από τις παλιές μας εμπειρίες και επηρεάζει τη συμπεριφορά μας.  

Το Meta Model του ΝΓΠ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο όταν μιλάει κάποιος, συμβαίνουν 

φυσιολογικά τρεις διαδικασίες: διαγραφή, διαστρέβλωση και γενίκευση. Αυτό μας επιτρέπει να 

εξηγήσουμε τις εμπειρίες μας με λέξεις πιο εύκολα – αλλιώς θα αερολογούμε! 

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΝΟΙΩΝ 

Δομή Επιφάνειας  Ερώτηση/Βαθιά Δομή  Αποτέλεσμα 

Mind Reading 

(Η γνώση της εσωτερικής 

κατάστασης κάποιου – χωρίς 

να ξέρετε πως) 

Για παράδειγμα, “Δεν με 

συμπαθεί.”  

 

➢ Πως ξέρετε ότι δεν σας 
συμπαθεί;  

Ανακτά την πηγή της 

πληροφορίας  

 

Χαμένη Επιτελεστικότητα  

(Εκτίμηση κρίσεων – όταν το 

άτομο που κάνει την κρίση 

➢ Ποιος λέει ότι είναι 
κακό; 

➢ Σύμφωνα με ποιον; 
➢ Πως ξέρετε ότι είναι 

Συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία  

Ανακτά χαμένες πληροφορίες  



 

είναι απών) 

Για παράδειγμα, “Είναι κακό να 

είσαι πλούσιος.”  

 

κακό;  
 

 

Αιτία – Επίδραση 

Όταν η αιτία εξωτερικεύεται 

λανθασμένα  

Για παράδειγμα, “Με κάνει 

έξαλλο/η.”  

 

➢ Πως αυτό που κάνει  
σας κάνει να επιλέξετε 
να νιώθετε έξαλλος/η;  

➢ Ή – πως συγκεκριμένα;  
 

Ανακτά την επιλογή  

 

Σύνθετες Ισοδυναμίες 

Δύο εμπειρίες ερμηνεύονται 

ως συνώνυμες 

Για παράδειγμα, “Πάντα που 

φωνάζει, δεν με συμπαθεί.”  

 

➢ Γιατί το ότι σας 
φωνάζει σημαίνει πως 
δεν σας συμπαθεί; 

➢ Έχετε ποτέ φωνάξει σε 
κάποιον που 
συμπαθείτε;  

 

Δίνει ένα μετρήσιμο 

παράδειγμα  

 

Προϋποθέσεις 

Για παράδειγμα, “Εάν ήξερε ο 

σύζυγός μου πόσο υπέφερα, 

δεν θα το έκανε αυτό.”  

 

➢ Πως επιλέγετε να 
υποφέρετε;  

➢ Πως αντιδρά εκείνος; 
➢ Πως γνωρίζετε ότι δεν 

ξέρει;  
 

Βάζει πίσω την αιτία 

Τι κάνει; 

“Σπάει” το mind-read  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ 

Καθολικές Απαντήσεις 

Όλοι, κάθε, ποτέ, καθένας, 

κανείς κ.τ.λ. 

Για παράδειγμα, “Ποτέ δεν μου 

μιλάει.”  

 

Υπερβολή των καθολικών 

απαντήσεων και ανεύρεση  

καθολικών παραδειγμάτων... 

➢  Ποτέ; 
➢ Τι θα γινόταν αν το 

έκανε;  
 

Ανάκτηση απαντήσεων 

Παράδειγμα  – επιδράσεις  

αποτέλεσμα 

 

Πρότυπα 

Για παράδειγμα, “Πρέπει να 

δουλέψω σκληρά” ή  “Δεν 

μπορώ να κόψω το κάπνισμα.”  

 

➢ Τι θα γινόταν αν δεν το 
κάνατε; 

➢  ...Ή? 
➢  Τι σας αποτρέπει; 
➢ Τι θα γινόταν αν το 

κάνατε;  
 

Ανάκτηση 

επιδράσεων/αποτελεσμάτων 

Ανάκτηση αιτιών  

 

 

Οι γενικεύσεις είναι σημαντικές– είναι παρόμοιες με τα στερεότυπα – τις χρειαζόμαστε για να 

κατανοήσουμε τον κόσμο.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες γενικεύσεις; Γιατί πιστεύετε ότι αυτές είναι περιοριστικές;  

 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ονομασίες: 

Επεξεργασία λέξεων, ρημάτων 

που μετατράπηκαν σε 

ουσιαστικά 

Για παράδειγμα, “Έχουμε 

πρόβλημα με την επικοινωνία 

μας.”  

 

➢ Ποιος δεν επικοινωνεί 
κάτι σε ποιον; 

➢ Πως θα θέλατε να 
επικοινωνήσετε;  

 

Μετατρέπει το ρήμα και πάλι 

σε μια διαδικασία, ανακτά την 

“διαγραφή”.  

 

Απροσδιόριστα ρήματα: ➢ Πως ακριβώς σας 
απέρριψε;  

Συγκεκριμενοποιήστε το ρήμα  



 

Για παράδειγμα, “Με 

απέρριψε.”  

 

  

Συγκριτική Διαγραφή: 

Για παράδειγμα, “Αυτό είναι 

ακριβό!”  

 

➢ Σε σχέση με τι;  
  

Ανάκτηση της σύγκρισης  

 

 

Η Διαγραφή αναφέρετε επίσης ως επιλεκτική προσοχή. Αφήνουμε εκτός βασικές λεπτομέρειες για 

να βελτιώσουμε την αποδοτικότητά μας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα εάν 

γίνει συνήθεια να διαγράφουμε πάντα ορισμένες λεπτομέρειες, για παράδειγμα, πάντα να 

προσέχουμε την κριτική και ποτέ τις φιλοφρονήσεις. Η γνώση των διαγραφών μπορεί επίσης να μας 

βοηθήσει να αποσαφηνίσουμε καλύτερα προβλήματα στην επικοινωνία.  



 

 

7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΓΠ 

 

 

Βιώνετε τον κόσμο μέσα από τις πέντε σας αισθήσεις – οπτική, ακουστική, κιναισθητική, οσφρητική 

και γευστική. Αυτό το σύστημα αποτελεί το παραστατικό σας σύστημα. Επηρεάζει τον τρόπο με τον 

οποίο μαθαίνετε, καθώς και το πώς απεικονίζετε τον εξωτερικό σας κόσμο μέσα στο κεφάλι σας. 

Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικά συστήματα.  

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Ο. ΟΠΤΙΚΟΣ 

Άτομα που έχουν ως πρωταρχικό το σύστημα οπτικής απεικόνισης συχνά στέκονται ή κάθονται με 

τα κεφάλια τους και/ή τα σώματά τους όρθια, με τα μάτια τους ψηλά. Θα αναπνέουν από το πάνω 

μέρος των πνευμόνων τους. Συχνά θα κάθονται στο μπροστινό μέρος της καρέκλας τους και έχουν 

τάση προς την οργάνωση, την τάξη, είναι περιποιημένοι και συνηθισμένοι. Απομνημονεύουν μέσω 

των εικόνων και δεν αποσπούνται εύκολα από τον θόρυβο. Δυσκολεύονται συχνά να θυμηθούν 

προφορικές οδηγίες γιατί το μυαλό τους τείνει να περιπλανιέται. Τα οπτικά άτομα θα 

ενδιαφερθούν για το πώς φαίνονται τα πράγματα. Οι εμφανίσεις είναι σημαντικές για αυτά.  

A: ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 

Οι ακουστικοί άνθρωποι μπορεί συχνά να κινούν τα μάτια τους προς το πλάι. Μπορεί να αναπνέουν 

από το κέντρο τους στήθους τους. Συνήθως μιλάνε στον εαυτό τους και συχνά αποσπούνται εύκολα 

από τον θόρυβο. Μπορούν να σας επαναλάβουν κάτι εύκολα, μαθαίνουν ακούγοντας και συνήθως 

τους αρέσει η μουσική και προτιμούν να μιλάνε στο τηλέφωνο. Απομνημονεύουν τμηματικά, 

διαδικασίες και ακολουθίες. Τα ακουστικά άτομα προτιμούν να τους πουν πως τα πάνε και 



 

ανταποκρίνονται σε έναν συγκεκριμένο τόνο φωνής ή σύνολο λέξεων. Θα ενδιαφερθούν για το τι 

έχετε να πείτε για τα πράγματα.  

K: ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ 

Οι κιναισθητικοί άνθρωποι συνήθως αναπνέουν από το κάτω μέρος των πνευμόνων τους, έτσι θα 

δείτε το στομάχι τους να μπαινοβγαίνει όταν αναπνέουν. Συχνά κινούνται και μιλάνε πολύ αργά. 

Ανταποκρίνονται σε φυσικές ανταμοιβές και το άγγιγμα. Επίσης, στέκονται πιο κοντά στους 

ανθρώπους από ένα οπτικό άτομο. Απομνημονεύουν κάνοντας ή “ανασκαλεύοντας” κάτι. Θα 

ενδιαφερθούν για τα πράγματα αν νιώθουν καλά ή αν τους δώσετε κάτι που μπορούν να πιάσουν.  

ΨΑ: “ΨΗΦΙΑΚΑ” ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 

Οι “ψηφιακά” ακουστικοί μαθητές θα ξοδέψουν αρκετό χρόνο να μιλάνε στον εαυτό τους. θα 

θέλουν να ξέρουν αν τα πράγματα “βγάζουν νόημα”. To “ψηφιακά ακουστικό” άτομο μπορεί να 

παρουσιάσει χαρακτηριστικά άλλων σημαντικών παραστατικών συστημάτων. 

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

 

Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της επικοινωνίας μας.  

ΛΕΞΕΙΣ 

Το 10% της επικοινωνίας γίνεται μέσω λέξεων, που περιλαμβάνουν λέξεις και φράσεις κλειδιά, 

μοιράζονται κοινές εμπειρίες, δίνουν παραδείγματα, περιγράφουν ιστορίες, αξίες και πεποιθήσεις.  

Words – 10% 

Tonality – 35% Physiology – 55% 



 

Ο ΤΟΝΟΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 

Το 35% της επικοινωνίας γίνεται μέσω του ρυθμού, της ταχύτητας, της έντασης και του ρυθμού της 

φωνής μας. Για παράδειγμα, μία πρόταση με άνοδο στο τέλος συνήθως αποτελεί ερώτηση, μια που 

είναι μέτρια ή επίπεδη συνήθως αποτελεί μια δήλωση και μια που έχει πτώση προς το τέλος 

συνήθως είναι μια εντολή.  

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Το 55% της επικοινωνίας είναι μέσω του τρόπου που κινούμαστε και κρατάμε το σώμα μας, 

συμπεριλαμβανομένης της θέσης του σώματος, της κλίσης του κεφαλιού, των εκφράσεων του 

προσώπου, του ανοιγοκλεισίματος των ματιών, των χειρονομιών και της αναπνοής.  

ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΛΕΞΕΙΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Δείτε το βίντεο με τον Barack Obama και παρατηρήστε τον τρόπο που χρησιμοποιεί την τονικότητα, 

τις λέξεις και τη φυσιολογία.  

https://www.youtube.com/watch?v=hWQNOB070ns  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWQNOB070ns


 

 

8. ΤΙ ΕΊΝΑΙ Ο ΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ; 
 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

Μια στενή και αρμονική σχέση στην οποία τα άτομα ή οι ομάδες που αφορά, καταλαβαίνουν ο 
ένας του άλλου τα συναισθήματα ή τις ιδέες και επικοινωνούν καλά.  
"Κατάφερε να δημιουργήσει καλό  rapport με τα παιδιά" (4) 

Συνώνυμα: έλξη, στενός/ιδιαίτερος δεσμός, (αμοιβαία) κατανόηση, δέσιμο, εμπάθεια, αρμονία 

συμπάθεια, σύνδεση, συμφωνία 

 

Προέρχετε από το Γαλλικό ρήμα rapporter, που σημαίνει ‘να επιστρέφεις ή να φέρνεις πίσω’.  

 “Είμαι σαν και εσένα επομένως μπορείς να με συμπαθήσεις.”  

Η βάση του θετικού διαπροσωπικού δεσμού είναι πως όταν οι άνθρωποι μοιάζουν, αρέσουν ο ένας 

τον άλλον. Όταν σας αρέσει κάποιος/α, είστε περισσότερο πρόθυμοι/ες να τον/την βοηθήσετε για 

να αποκτήσουν αυτό που επιθυμούν. 

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ; 

Οπουδήποτε υπάρχει αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, αλλά είναι ζωτικής σημασίας και σε 

συνεντεύξεις εργασίας.  

 Ο θετικός διαπροσωπικός δεσμός είναι το χτίσιμο μιας πραγματικής και δυνατής σχέσης με 

ένα άλλο άτομο. Ξέρετε ότι έχετε έναν θετικό διαπροσωπικό δεσμό όταν έχετε την αίσθηση 

της εμπιστοσύνης και του σεβασμού και όταν είστε άνετα με κάποιον άλλο.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Για να καταλάβετε πως εσείς προσωπικά αναπτύσσετε θετικό διαπροσωπικό δεσμό και τι είναι 

σημαντικό για εσάς σε διαφορετικές σχέσεις δοκιμάστε την ακόλουθη άσκηση από το βιβλίο 

“Neuro-Linguistic Programming for Dummies”: 

1. Σκεφτείτε για λίγο κάποιον με τον οποίο έχετε θετικό διαπροσωπικό δεσμό. Ποια σήματα 

στέλνετε προς αυτό το άτομο και ποια λαμβάνετε πίσω που σας κάνουν να ξέρετε ότι είστε 

στο ίδιο μήκος κύματος; Πως δημιουργείτε και διατηρείτε το rapport σας; 



 

2. Σκεφτείτε για λίγο κάποιον με τον οποίο δεν έχετε θετικό διαπροσωπικό δεσμό, αλλά θα 

θέλατε να αποκτήσετε. Ποια σήματα στέλνετε προς αυτό το άτομο και ποια λαμβάνετε 

πίσω που σας κάνουν να ξέρετε ότι δεν είστε στο ίδιο μήκος κύματος; Τι εμποδίζει τη 

δημιουργία και διατήρηση ενός θετικό διαπροσωπικό δεσμό με αυτό το άτομο; 

3. Σκεφτείτε την εμπειρία σας με το πρώτο άτομο. Τι θα μπορούσατε να αλλάξετε στη 

συμπεριφορά σας με το δεύτερο άτομο που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε πιο 

δυνατή σχέση;  

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ 

 Το άλλο άτομο είναι άνετο 

 Οδηγεί σε μια κατάσταση αμοιβαίου κέρδους 

 Ροή στις συνομιλίες  

 Θετική γλώσσα σώματος 

 

 

ΠΩΣ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΣΜΟ? 

• Μπορούμε να ταιριάξουμε με τη φυσιολογία τους (τη στάση του σώματός τους) 

• Μπορούμε να ταιριάξουμε με την τονικότητά τους (το τόνο που χρησιμοποιούν στη φωνή 

τους) 



 

• Μπορούμε να ταιριάξουμε με τις δηλώσεις τους και τις λέξεις κλειδιά (τον τύπο των λέξεων 

που χρησιμοποιούν)  

Δείτε πώς να δημιουργήσετε rapport και εμπιστοσύνη από την Eleanor Shakiba:  

https://www.youtube.com/watch?v=dU8VH6vurXg  

https://www.youtube.com/watch?v=dU8VH6vurXg


 

 

9. EΡΓΑΛΕΙΟ ΕYE ACCESSING CUE CHART 
 

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι είναι απαραίτητο κομμάτι για 

την οικοδόμηση του θετικού διαπροσωπικού δεσμού. Οι Bandler & Grinder παρατήρησαν ότι τα 

μάτια των ατόμων κινούνται διαφορετικά ανάλογα το είδος της ερώτησης που τους γίνεται και του 

πως επεξεργάζονται πληροφορίες. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τις μαθησιακές 

τους προτιμήσεις και ως αποτέλεσμα να επικοινωνήσετε πιο αποτελεσματικά μαζί τους.  

Το “Eye accessing cue chart" όπως παρουσιάζετε ως παράδειγμα στο Bandler & Grinder's Frogs into 

Princes (1979).  

 

Οι έξι κατευθύνσεις αντιπροσωπεύουν: 

"visual construct“ (Vc) (οπτική δομή)  "visual recall“ (Vr) (οπτική μνήμη) 

"auditory construct“ (Ac) (ακουστική δομή) "auditory recall“ (Ar) (ακουστική μνήμη) 

“kinesthetic” (K) (κιναισθητική) "auditory internal dialogue“ (Ai) (ακουστικός 

εσωτερικός διάλογος) 

 

Εάν κοιτάνε προς τα δεξιά είναι μια δομή και αν κοιτάνε στα αριστερά θυμούνται (παρακαλούμε 

σημειώστε: αυτή είναι μια εικόνα καθρέφτη).  



 

 

10. ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε και θέτουμε τα αιτήματά μας μπορεί να επηρεάσει την απάντηση 

που λαμβάνουμε – διατηρώντας τη γλώσσα μας ‘καθαρή’ μπορούμε να αποφύγουμε την επιρροή 

της απάντησης που λαμβάνουμε – βασικό για την καθοδήγηση/συμβουλευτική.  

 ‘Δοκιμάστε’ – έχει ενσωματωμένη την προϋπόθεση ότι ίσως να αποτύχει.  

‘Αλλά’ – πάντα αναιρεί ότι έχει ειπωθεί. Αντικαταστήστε  το με το “και”. 

‘Μη’ – Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι. Αποφύγετε τις τυπικές οδηγίες όπως, 

μην τρέχετε, μην φωνάζετε, μην αργήσετε, μην μιλάτε.  

Για παράδειγμα, αν σας έλεγα “μη σκεφτείτε έναν μωβ ελέφαντα”, ποιο είναι το πρώτο πράγμα 

που θα κάνετε; 

Αντίθετα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την άρνηση προς όφελός μας όταν επικοινωνούμε. Εάν 

πω σε έναν μαθητή “Δεν θέλω να υπονοήσω ότι μπορείτε εύκολα να γίνετε αυθεντία σε αυτή τη 

δεξιότητα”, ποια εσωτερική αναπαράσταση θα πρέπει να δημιουργήσουν;  

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 

Η διαδικασία δημιουργίας μιας σχέσης με ένα θέμα που χαρακτηρίζετε από αρμονία, κατανόηση 
και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό πραγματοποιείτε με τη μείωση των αντιληπτών διαφορών στο 
ελάχιστο στο επίπεδο του ασυνείδητου.  

ΑΝΑ-ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ 

Μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για να παράγει μια θετική πρόθεση μέσω του διαχωρισμού 
μιας προβληματικής συμπεριφοράς από το εσωτερικό μέρος που ευθύνεται για αυτό. 
Καθιερώνονται νέες επιλογές συμπεριφοράς που διατηρούν τη θετική πρόθεση αλλά δεν έχουν 
προβληματικά υποπροϊόντα. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Ένα σύνολο από σαφή βήματα, πνευματικά και συμπεριφοράς, που χρησιμοποιούνται για την 
επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. (5) 



 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΝΓΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Πολλοί πιστεύουν πως ο ΝΓΠ είναι ένα κουτί εργαλείων με τεχνικές και μοντέλα χωρίς καρδιά. 

Ωστόσο, οι αρχές, τα εργαλεία και οι δεξιότητες του ΝΓΠ προϋποθέτουν ορισμένες αξίες, οι οποίες 

διαμορφώνουν την συναισθηματική βάση για την δέσμευση των ανθρώπων στο ίδιο το πεδίο.  

Ασκούμενοι και εκπαιδευτές συχνά παθιάζονται με τις βασικές αξίες του ΝΓΠ και μοιράζονται τα 

οφέλη του ΝΓΠ.  

Αρκετές από τις αξίες του πυρήνα της παγκόσμιας κοινότητας του ΝΓΠ είναι θεμελιώδεις για τους 

εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας: 

Χρησιμότητα:  Το να είστε ρεαλιστές και προσανατολισμένοι σε στόχους. Η αναζήτηση κάποιου για 

αλλαγές στη ζωή του. Η εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και η χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων 

για την επίτευξη του τελικού στόχου.  

Ακεραιότητα: Να υπάρχει συναίνεση στη γλώσσα και στις ενέργειες – να ‘περπατάτε τη συζήτηση’. 

Αυτό σημαίνει να έχετε ευθυγραμμισμένες τις πεποιθήσεις σας, τις αξίες και την συμπεριφορά και 

να ενεργείτε με βάση τις βασικές σας αξίες. Αυτό το επιτυγχάνουμε με τη συνειδητοποίηση όλων 

των εσωτερικών μας διεργασιών και πεποιθήσεων και με το να συμπεριφερόμαστε με τρόπους 

πιστούς στις αξίες μας.  

Σεβασμός: Η αναγνώριση των προσωπικών ορίων, καθώς και ο σεβασμός των δυνατοτήτων ενός 

άλλου ατόμου. Η διάθεση ισότιμου χρόνου και χώρου σε όλους τους ανθρώπους, ζητώντας 

παράλληλα την άδεια να εισβάλετε σε αυτό το χώρο. Η διατήρηση ανεπιφύλακτης θετικής στάσης 

για τους άλλους, παράλληλα με την εκτίμηση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου.  

Εμπάθεια: Η τοποθέτηση του εαυτού μας στη θέση των άλλων. Η σύνδεση με τους άλλους με το να 

βάζετε τον εαυτό σας στη θέση τους. Να αισθάνεστε και να επιδεικνύετε συμπόνια προς τους 

άλλους και να τους αποδέχεστε για αυτό που είναι. Η προσφορά χώρου για να πραγματοποιηθούν 

αλλαγές. Η εκτίμηση του εαυτού μας, καθώς και η εκτίμηση των άλλων με τον ίδιο τρόπο και η 

επιλογή της επένδυσης στην ευημερία των άλλων.  

 

 

 

 

 



 

11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΓΠ 

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα καλά όταν διαπραγματευόμαστε με ανθρώπους. 

Προσπαθήστε και ανακαλύψτε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Για παράδειγμα, κατά τη 

διάρκεια μιας συνέντευξης με έναν νέο εργοδότη, είναι σημαντικό να μάθετε και έπειτα να λάβετε 

υπόψη τις ανάγκες και τα κίνητρά τους.  

Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε όλες σας τις δεξιότητες για να χτίσετε rapport με αυτούς. Θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις αισθήσεις σας, ειδικά την ακοή για να ακούσετε προσεκτικά τι σας 

λένε, προσέξτε πως θα ελέγξετε τα συναισθήματά σας πριν καταλήξετε στην απάντησή σας. Πρέπει 

να έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό σας – τι θέλετε να συμβεί μετά 

τη συνομιλία. Τέλος, ίσως χρειαστεί να είστε ευέλικτοι με τη συμπεριφορά σας, λαμβάνοντας 

υπόψη άλλες επιλογές σε περίπτωση που δεν πετύχετε αυτό που θέλετε με την πρώτη φορά.  

Η δημιουργία rapport με έναν (ενδεχόμενο) εργοδότη είναι ζωτικής σημασίας. Όσο περισσότερο οι 

άνθρωποι νιώθουν άνετα και συνδεδεμένοι μαζί μας, τόσο καλύτερα μπορούμε να 

διαπραγματευτούμε για να καταλήξουμε σε μια κατάσταση αμοιβαίου κέρδους. Η εύστοχη 

αντιγραφή και η θετική γλώσσα του σώματος, όπως μια στητή ανοιχτή στάση, μπορεί να κάνει το 

συνομιλητή σας να συνδεθεί μαζί σας πιο εύκολα. Αυτή η σύνδεση είναι σημαντική κατά τη 

σύναψη συμφωνίας με ένα άλλο άτομο. Προσπαθήστε, για παράδειγμα, να αποφύγετε να κοιτάτε 

χαμηλά, στα χέρια σας. Η επαφή των ματιών είναι επίσης σημαντική, προσπαθήστε να διατηρήσετε 

επαφή με τα μάτια όταν επιχειρηματολογείτε. Γνεύστε με το κεφάλι όταν επιχειρηματολογούν και 

να θυμάστε να ακούτε αυτά που λένε.  

ΠΩΣ ΝΑ “ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ” ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Γνωρίστε το άτομο που σας κάνει τη συνέντευξη 

2. Πως είναι να είστε εκείνοι; Πως ήταν η μέρα τους ως τώρα; Αυτό μπορεί να γίνει ανοιχτά, 

όμως ένα μέρος του θα γίνει διαβάζοντας τα “ψιλά γράμματα”.  

3. Γνωρίστε τις ανάγκες τους 

Είναι αδύνατον να το κάνετε αυτό λεπτομερώς, όμως μπορείτε να καταλάβετε πολλά από το πώς 

θα σας συστηθούν και πως θα σας μιλήσουν. Μπορείτε επίσης να τους κάνετε ερωτήσεις για να 

μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Ήδη γνωρίζετε πως θέλουν να βρουν τον καλύτερο υποψήφιο. 

Μπορείτε να μάθετε πολλά για την εταιρία εκ των προτέρων, ώστε να μπορείτε να επιδείξετε 

γνώσεις που θα εντυπωσιάσουν το άτομο που κάνει τη συνέντευξη. Χρησιμοποιήστε τεχνικές του 

ΝΓΠ, όπως η αντιγραφή κινήσεων, για να χτίσετε rapport και να τους κερδίσετε.  

4. Βοηθήστε τους να δουν πως ταιριάζετε με τις ανάγκες τους 



 

Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να αξιολογήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας για να δείτε αν 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους προκειμένου να “πουλήσετε” καλύτερα τον εαυτό σας σε μια 

συνέντευξη εργασίας. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΝΓΠ 

1. Εκμαίευση αξιών 

Όταν συμβουλεύετε τον μακροχρόνια άνεργό σας, ζητήστε του να κάνει δύο λίστες:  

Η πρώτη λίστα θα περιλαμβάνει όλα όσα θέλουν στην τέλεια καριέρα τους, συμπεριλαμβανομένων 

πραγμάτων όπως η απόσταση από τη δουλειά, ο ιδανικός μισθός, τα καθήκοντα, εσωτερική ή 

εξωτερική εργασία, ποικιλία ή ρουτίνα, με τι είδος συναδέλφων θα ήθελαν να δουλέψουν κ.τ.λ. 

Η δεύτερη λίστα θα αποτελείτε από ότι δεν θέλουν στην καριέρα τους: τα πράγματα που δεν 

θέλουν να έχουν στην ιδανική τους δουλειά, όπως η εργασία πέρα από το 9-5, η ομαδική ή 

μεμονωμένη εργασία, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η μικροδιαχείριση, η μη συνταξιοδότηση, η 

μονότονη εργασία, η απόσταση από το γραφείο.  

Έπειτα, θα πρέπει να πάρουν την πρώτη τους λίστα και να την βάλουν με σειρά προτεραιότητας, 
έτσι ώστε τα κριτήρια να είναι αριθμημένα μεταξύ 1-10. Έπειτα, πρέπει να πάρουν τα δύο πρώτα 
κριτήρια και να αναρωτηθούν πιο θα προτιμούσαν περισσότερο, μέχρι να έχουν τις προτιμήσεις 
τους σε σειρά αξιολόγησης.  

Έπειτα, πρέπει να πάρουν τη δεύτερη λίστα τους (τα αρνητικά της καριέρας) και να ρωτήσουν τους 
εαυτούς τους “Εάν είχα μια προσφορά εργασίας με τις 5 καλύτερες προτιμήσεις μου, θα την 
αποδεχόμουν εάν είχε Χ αρνητικά; ”. Οι απαντήσεις θα φανερώσουν την ύπαρξη ή έλλειψη 
ευελιξίας για κάθε ένα από τα αρνητικά τους.  

 

2. Ανακαλύψτε τις δυνάμεις και τις επιλογές τους 

Βάλτε τους ΜΑ σας να σκεφτούν τα δυνατά τους σημεία, έμφυτες ικανότητες και προσωπικές 

προτιμήσεις.  Σε τι είναι από τη φύση τους καλοί; Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες; Είναι 

δημιουργικοί;  Διακρίνονται σε ομάδες; Ενδιαφέρονται για όλες τις λεπτομέρειες;  Είναι κοινωνικοί, 

αναλυτικοί, αστείοι, καινοτόμοι, εξειδικευμένοι; Ποια είναι τα πάθη τους;  

Βάλτε τους να σκεφτούν κάποια παλιά τους εμπειρία που ήταν στα καλύτερά τους και όλες οι 

στιγμές ήταν εξαιρετικές. Αυτά θα πρέπει να καταγραφούν. 

Πάρτε τα δυνατά τους σημεία και τα κριτήρια σταδιοδρομίας και αρχίστε να ταιριάζετε προφίλ 

εργασίας. Θα αρχίσετε να βρίσκετε τομείς και θέσεις που ταιριάζουν με τις ανάγκες και τις 

δυνάμεις τους, από τα οποία μπορείτε να βρείτε ρόλους εργασίας μέσω της διαδικασίας εξάλειψης 



 

(διαγράφοντας τους ρόλους εργασίας που δεν θα αναλάμβαναν) μέχρι να τα περιορίσετε σε 

μερικές επιλογές.  

Όταν θα έχετε βρει 3-4 επιλογές καριέρας ρωτήστε τον ΜΑ σας: 

• Θα επανεκπαιδευόσασταν για αυτήν την καριέρα; 
• Θα μετακομίζατε για αυτή τη θέση; (μερικές δουλειές εδρεύουν κυρίως τοπικά) 

 

3. Μελλοντικός ρυθμός για κίνητρα σταδιοδρομίας 

Όταν μιλάτε σε μακροχρόνια ανέργους, βοηθήστε τους να δουν μπροστά τους το χρονοδιάγραμμά 

τους, την επανεκπαίδευση, τη συγγραφή βιογραφικού σημειώματος, την υποβολή αιτήσεων για 

εργασία, την εξασφάλιση προσφορών εργασίας μέσα από συνεντεύξεις, την πολύ καλή πορεία σε 

μια δουλειά και την επίτευξη προαγωγής. Θυμίστε τους να θέσουν υψηλούς στόχους και να 

φανταστούν πως είναι τόσο επιτυχημένοι όσο θα ήθελαν.  
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