
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 1.2 
 

Coaching Circles 
 
 
 

“Μια ιδέα που δεν συνοδεύεται από τη δράση δεν θα μεγαλώσει ποτέ  περισσότερο από τα 

εγκεφαλικά κύτταρα που καταλαμβάνει.” 

 

Arnold H. Glasow 

Author of Glasow's Gloombusters 
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Πνευματικά Δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού 

 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου της Ε.Ε. 

“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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αναζήτηση εργασίας μπορεί να είναι μια μακρά διαδικασία που μπορεί να ασκήσει πίεση στην 

αυτοεκτίμησή σας και να σας κάνει ανυπόμονους να αναλάβετε δράση για την αντιμετώπιση των 

μελλοντικών προκλήσεων. Το Peer Coaching Circles είναι μια μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ενδυνάμωσης των ΜΑ και βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών και 

στην εκμάθηση ενεργειών. Με τη συμμετοχή σε μια ομάδα ατόμων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες 

προκλήσεις, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

με ανθρώπους που μπορούν τους καταλάβουν και να μοιραστούν το όραμά τους για την 

κατάσταση.  

Ο στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση για το ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να ληφθούν για την 

αύξηση των πιθανοτήτων των συμμετεχόντων να βρουν το δρόμο τους στην αγορά εργασίας. 

Μπορεί η εύρεση εργασίας να είναι δύσκολος στόχος, για αυτό και οι καθοδηγητές των Peer 

Coaching Circles ακούνε όλους τους συμμετέχοντες και τους καθοδηγούν κατά τη διαδικασία για το 

πώς μπορούν να βελτιώσουν την κατάστασή τους, βήμα-βήμα κατά τις συνεδρίες και μετά την 

τελευταία συνάντηση.  



 

1. Επισκόπηση του Peer Coaching 

 

Τα Peer Coaching Circles βασίζονται σε μια μέθοδο εκμάθησης ονομαζόμενη action learning. Είναι 

μία μέθοδος που χρησιμοποιεί για την εκμάθησή σας προβλήματα, ζητήματα και ευκαιρίες της 

πραγματικής σύγχρονης ζωής. Τα άτομα της ομάδας είναι μια κοινότητα μαθητών και βοηθάει στη 

δημιουργία νέων ιδεών με την ανταλλαγή ερωτήσεων σχετικά με την κατάσταση που 

αντιμετωπίζουν, με τη βοήθεια του καθοδηγητή. Με την αναστολή απόψεων και την προσφορά 

ερωτήσεων, υπάρχει ο χρόνος και ο χώρος για την ανάπτυξη ιδεών και προβληματισμού. Μερικές 

φορές μπορεί να είναι δελεαστική η προσφορά συμβουλών όμως, αυτό μπορεί να βάλει τέλος στην 

εκμάθηση πολύ γρήγορα. Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες μπορούν να σκεφτούν 

τρόπους και λύσεις προς εφαρμογή βασισμένες στις σκέψεις που έκαναν κατά τη συνεδρία.  

Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης εκμάθησης είναι: 

• Το Peer coaching δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν καλύτερη 
εικόνα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν, ίσως βοηθώντας τους να δημιουργήσουν 
περισσότερες επιλογές και λύσεις. Ο κάθε συμμετέχων μοιράζετε τα δικά του προβλήματα, 
θέματα, ευκαιρίες και προκλήσεις με τους άλλους,  

• Το Peer Coaching προσφέρει ένας ασφαλές αλλά και προκλητικό περιβάλλον όπου ιδέες 

μπορούν να διερευνηθούν και να δοκιμαστούν, 

• Προσφέροντας περισσότερη “εγκεφαλική δύναμη” για την εξέταση των ζητημάτων, οι 

συμμετέχοντες έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να εντοπίσουν θέματα που δεν έχουν 

ακόμα σκεφτεί, μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη τυφλών σημείων. Οι άλλοι 

συμμετέχοντες μπορεί να τους βοηθήσουν να εξετάσουν πιθανές συνέπειες ή 

αποτελέσματα, αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να σκεφτούν πιο καινοτόμες και 

δημιουργικές ιδέες ή να βρουν καινούργιους τρόπους για την προσέγγιση θεμάτων. Ο 

καθένας βοηθιέται να βρει τα επόμενα βήματα προς τα μπροστά,  

• Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αυτοανάλυσης και της αυτοπεποίθησης, 

• Ευκαιρίες δικτύωσης με άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, δημιουργία 

νέων επαφών και επέκταση του δίκτυό τους.  

 

Στο τέλος κάθε συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν μια φόρμα αξιολόγησης (δείτε το 

παράδειγμα στο Παράρτημα I του παρόντος κεφαλαίου) και ο καθοδηγητής θα καταγράψει τις 

σημειώσεις εργασίας τους με τη δική του προοπτική. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της πρώτης 

συνεδρίας οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν μια φόρμα ελέγχου δεξιοτήτων (δείτε το 

παράδειγμα στο Παράρτημα II του παρόντος κεφαλαίου). Ο καθοδηγητής κρατάει όλες τις φόρμες 

αξιολόγησης στο τέλος κάθε συνεδρίας. Στο τέλος της τελευταίας συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα 

συμπληρώσουν μια δεύτερη τελική φόρμα ελέγχου δεξιοτήτων (δείτε το παράδειγμα στο 

Παράρτημα IIΙ του παρόντος κεφαλαίου), ένα τελικό έντυπο αξιολόγησης, και ο καθοδηγητής θα 

συντάξει μια συνοπτική έκθεση που θα συνοψίζει τις φόρμες αξιολόγησης του καθενός ανά 



 

συνεδρία, τις τελικές φόρμες με το αποτέλεσμα και τις αντίστοιχες σημειώσεις/εμπειρίες του 

καθοδηγητή. Η αναφορά θα πρέπει να περιέχει σημαντικές παραθέσεις από τους συμμετέχοντες 

και ηχητικά αρχεία/φωτογραφίες από το πρόγραμμα Peer Coaching, όπου είναι δυνατόν.  

Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία αναζήτησης εργασίας ή η προσπάθεια στα πρώτα βήματα για τη 

δημιουργία μιας καριέρας, μπορεί να είναι γεμάτη από ανησυχία και αβεβαιότητα για πολλούς 

ανθρώπους, ειδικά αν είναι άνεργοι για αρκετό καιρό. Η Inova έχει αναπτύξει μια μοναδική 

διαδικασία ομαδικής καθοδήγησης εντός των πλαισίων του προγράμματος Ενδυνάμωσης των ΜΑ, 

η οποία συνδυάζει εξειδικευμένες διευκολύνσεις με τη χρήση διαδραστικών μεθόδων εκμάθησης, 

εκπαίδευση και καθοδήγηση, συνδυασμένα με εργαλεία ανάπτυξης καριέρας/αυτοανάλυσης. 

Προκειμένου να στηριχτούν οι ΜΑ για να αυξήσουν τις επιλογές καριέρας τους και να αναπτύξουν 

πολύτιμες δεξιότητες, η μεθοδολογία εκπαίδευσης του Peer Coaching θα τους παραδοθεί άμεσα με 

παράλληλα επιπρόσθετα μαθήματα για τους συμβούλους καριέρας και τους καθοδηγητές 

εργασίας, στηρίζοντας την κατανόηση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι ΜΑ.  

Ο καθοδηγητής θα δουλέψει με περίπου 5 εκπαιδευόμενους σε μια ομάδα. Η εκμάθηση συνδυάζει 

την ομαδική συζήτηση και την ατομική προβολή των προβλημάτων, τον καθορισμό στόχων και τον 

σχεδιασμό προσωπικών ενεργειών.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Peer Coaching 

Τα Peer Coaching καθοδηγούνται και εστιάζουν από τον εκπαιδευόμενο. Η ιδέα βασίζεται στη 

διαδικασία εκμάθησης ως ένα ταξίδι που απαιτεί το κάθε άτομο να μπορεί να βοηθηθεί να 

ανακαλύψει αυτά που χρειάζεται να γνωρίζει, ό,τι κάποια γνώση υπάρχει ήδη μέσα του και πρέπει 

να βγει στην επιφάνεια, και αυτή η κοινή γνώση και μάθηση από τους άλλους μπορεί να είναι 

πολύτιμη.  

Εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην αμφισβήτηση για να αποκαλύψει ιδέες – είτε μέσω ομαδικών 

συζητήσεων, είτε ολοκλήρωσης ασκήσεων και καθοδηγούμενων ερωτήσεων από τους άλλους 

συμμετέχοντες. Παραδείγματος χάρη, μέσω των καθοδηγούμενων ερωτήσεων, μέρος της 

συνεδρίας Peer Coaching, οι συμμετέχοντες με τη σειρά έχουν χρόνο για να μιλήσουν για το 

πρόβλημα ή την ευκαιρία τους και τα άλλα μέλη της ομάδας θέτουν ερωτήσεις. Εστιάζει 

περισσότερο στην αμφισβήτηση παρά στην παροχή συμβουλών. Παρομοίως, κατά τη συμπλήρωση 

ασκήσεων σχετικά με την αυτό-ανάπτυξη ή τον αυτό-προβληματισμό, οι συμμετέχοντες 

ενθαρρύνονται να αμφισβητήσουν τις απαντήσεις τους και να στηρίξουν άλλα μέλη της ομάδας 

στον προβληματισμό του γιατί απάντησαν σε μια άσκηση με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή η 

διαδικασία ενισχύει την ανάπτυξη του αυτό-προβληματισμού.  

Το παρακάτω μοντέλο (Action Learning Process) είναι χρήσιμο για την περαιτέρω εξήγηση του 

σκοπού και της διαδικασίας του Peer Coaching. 

Fig 1. Action Learning Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Present your 
challenge, 
problem, issue 
or your question 

2: Set members question you 
constructively to challenge 
views and understanding, 
perceptions, assumptions 

3: Insight? New 
understanding, ideas 
on taking action? 

4: Test out 
taking action 

in the job 
search. 

5: Bring results 
back to set- what 
worked/what 
didn’t? Why? 

6: Mark learning, draw 
conclusions, define 
learning from 
experience. 



 

 

1) Σημείο εκκίνησης: Παρουσιάστε στους υπόλοιπους της ομάδας τις προκλήσεις και τις 

ερωτήσεις που έχετε σχετικά με την κατάστασή σας.  

2) Οι άλλοι συμμετέχοντες επίσης θα αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ανεργία και μπορούν 

να πουν την δική τους άποψη για την κατάσταση που έχετε παρουσιάσει.  

3) Σκεφτείτε αυτά που έχουν πει οι άλλοι για την κατάστασή σας, μέσω των ασκήσεων 

σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε για αυτό και τις ενέργειες που μπορείτε να λάβετε έως την 

επόμενη συνεδρία ή στο μέλλον. 

4) Μετά τη συνεδρία μπορείτε να δοκιμάσετε τις ενέργειες που έχετε σχεδιάσει για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και να δείτε ποια θα είναι τα αποτελέσματα.  

5) Παρουσιάζετε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας στην επόμενη συνεδρία, σκεφτείτε μαζί 

με τους υπόλοιπους τι πήγε σωστά και/ή τι πήγε λάθος. Σκεφτείτε πως θα μπορούσατε να 

βελτιώσετε τη δράση ή τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε.  

6) Συγκεντρώνετε τα συμπεράσματα από τις ενέργειες που κάνετε καθ’ όλη τη διάρκεια και στα 

διαστήματα μεταξύ των συνεδριών. Αυτό θα σας προετοιμάσει καλύτερα για την επόμενη 

φορά που θα αντιμετωπίσετε προβλήματα ή ερωτήματα όταν θα είστε σε παρόμοιες 

καταστάσεις.  

PEER COACHING- ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 

 

• Αναζήτηση του τι μπορεί να προκαλέσει συγκεκριμένες συνθήκες ή συνέπειες, αναθεώρηση 

αποφάσεων ή ενεργειών και ανακάλυψη πώς αυτό οδήγησε στην παρούσα κατάσταση. Τι 

έχουν μάθει από αυτή την κατάσταση;  

 

• Εξέταση του τρόπου σκέψης τους που τους οδήγησε να πιστέψουν κάτι ή να δράσουν με 

ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι μια απόφαση βασισμένη σε σωστές υποθέσεις; Είναι 

δοκιμασμένες εικασίες;  

 

• Η βοήθεια θα πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στο μέλλον και στις λύσεις. Είναι χρήσιμο 

να βοηθήσετε τα μέλη με την πρόβλεψη πιθανόν αποτελεσμάτων. Έχουν λάβει υπόψη τα 

πάντα; Ποιο είναι το εναλλακτικό ή έκτακτης ανάγκης σχέδιο; Έχουν εξετάσει όλες τις 

επιλογές σε μια κατάσταση;  

 

• Η βοήθειά σας θα κάνει σίγουρα τους ανθρώπους να δεσμευτούν με τον στόχο και τα 

σχέδια δράσης, να αναφέρουν την πρόοδό τους, να αναπροσδιορίζουν τους στόχους και να 

αναθεωρούν τα αποτελέσματα.  

 



 

• Η βοήθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει συνειδητοποίηση της δυναμικής της ομάδας και της 

ομαδικής διαδικασίας, αυτό μπορεί περιστασιακά να απαιτεί ο καθοδηγητής να πρέπει να 

παρεμβαίνει για να προστατέψει το χρόνο κάποιου, για να έχει τα ζητήματα σε τροχιά όταν 

το πρόβλημα μπορεί να προκαλεί δυσχέρεια, όταν κάποιος χρησιμοποιεί την εξουσία ίσως 

ακατάλληλα ή συμπεριφέρεται με τρόπο που ενοχλεί ή εμποδίζει την εκμάθηση της 

ομάδας.  

 

• Ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδας να είναι δημιουργικά, να εργάζονται έξω από τις 

“ασφαλείς ζώνες” και να μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες.  

  

Συμφωνία: ορίστε μια συμφωνία με τα μέλη σχετικά με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες 

προκειμένου: α) να μπορείτε να βοηθάτε καλύτερα, β) να κερδίσουν τα μέγιστα από τη διαδικασία 

σε ένα περιβάλλον που βοηθάει την εκμάθηση. Οι συμφωνίες πρέπει να επανεξετάζονται συχνά και 

οι κανόνες λειτουργίας να επαναδιατυπώνονται στην αρχή κάθε συνεδρίας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣ 

(Τα διάφορα σημεία που αναφέρονται εδώ, εξηγούνται 

λεπτομερώς στις ακόλουθες σελίδες.) 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
(εργαλεία που εξηγούνται περαιτέρω σε αυτό το 

κεφάλαιο) 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 

1) Πριν την 1η συνάντηση: Υπογραφή της 
συμφωνίας εκμάθησης,  

2) Στάδιο εισαγωγής στην 1η συνάντηση: 
Υπογραφές διαχείρισης και ύλης στο 
παρουσιολόγιο, έλεγχος των υπογεγραμμένων 
συμφωνιών, παρουσίαση και εξήγηση του 
πακέτου εκμάθησης, συμφωνία κανόνων,  

3) Συστάσεις-η σύστασή σας και των 
εκπαιδευόμενων,  

4) Εισαγωγή στις αρχές του Action Learning peer 
coaching, 

5) Συμπλήρωση της φόρμας ελέγχου δεξιοτήτων,  
6) Δείτε τα παραδείγματα-προσέγγιση, διαφορά 

μεταξύ παροχής συμβουλών, χρήση ερωτήσεων, 
μετατροπή ερωτήσεων σε δηλώσεις, σχεδιασμός 
του τρόπου εργασίας,  

7) Μελέτη των προβλημάτων,  
8) Ορισμός στόχων και σχεδιασμός δράσεων,  

  
 

• Εργαλείο 1: Επιλογή ενός ζώου 

• Εργαλείο 2: Άσκηση Jelly baby 

• Εργαλείο 3: Mind Mapping 

• Εργαλείο 4: Τροχός δεξιοτήτων 

• Εργαλείο 5: Σχεδιασμός ενεργειών SMART 
 



 

9) Σύνοψη δράσεων και εκμάθησης, 
10)  Έντυπα αξιολόγησης,  
11)  Επιβεβαιώστε ότι συμφωνήσατε για την επόμενη 

συνεδρία, ημερομηνία, ώρα, τοποθεσία (μπορεί 
να προγραμματιστεί εκ των προτέρων). 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
 

12)  Αναθεώρηση – έλεγχος συμφωνίας στον τρόπο 
δουλειάς,  

13)  Έλεγχος προόδου: συζήτηση για τις επιτυχίες, 
δυσκολίες,  

14)  Εκφώνηση νέων προκλήσεων και ευκαιριών,  
15)  Διερεύνηση προβλημάτων, 
16)  Θέση νέων στόχων και σχεδιασμός ενεργειών, 
17)  Σύνοψη δράσεων και εκμάθησης,  
18)  Συμπλήρωση φόρμας ελέγχου δεξιοτήτων 

(συζήτηση του αποτελέσματος),  
19)  Έντυπα αξιολόγησης, 
20)  Ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας, συμφωνία 

για οποιαδήποτε επιπλέον ανεπίσημη δικτύωση.  
 
 

 
 

• Εργαλείο 6: Ένα ψέμα, μία αλήθεια 

• Εργαλείο 7: Κολάζ 

• Εργαλείο 8: Πινακίδες καθοδήγησης 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Η εισαγωγή στην πρώτη συνεδρία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

a) Προσωπικές συστάσεις,  
b) Παρουσίαση των εκπαιδευόμενων,  
c) Μια εισαγωγή σχετικά με το πρόγραμμα Ενδυνάμωσης των ΜΑ, πως λειτουργούν οι 

συνεδρίες, γιατί έχει επιλεχθεί αυτή η μεθοδολογία, 

d) Ορισμός βασικών κανόνων,  

e) Καθορισμός της διαδικασίας της συνεδρίας, δώστε ένα παράδειγμα του τρόπου 

λειτουργίας της κάθε συνεδρίας,  

f) Αναφέρετε τις προσδοκίες σχετικά με την αξιολόγηση και τη δέσμευση,  



 

g) Αναφέρετε τις ανάγκες σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης: υπογραφή αρχικής 

συμφωνίας, παρουσιολόγιο, υλικό αξιολόγησης,  

h) Να μάθετε τις προσδοκίες που έχουν τα μέλη της ομάδας από εσάς ως καθοδηγητή,  

i) Επικοινωνήστε τις προσδοκίες που έχετε από αυτούς σχετικά με τη συμβολή ή 

συμπεριφορά ή τον τρόπο ροής των συνεδριών, 

j) Εισαγωγή στη μέθοδο και τους τρόπου εργασίας, δοκιμή της μεθόδου.  

 
 
a) H προσωπική σας σύσταση θα πρέπει ενδεχομένως να περιλαμβάνει: 

 

• Το όνομά σας. 

• Την προσωπική σας ιστορία, πως φτάσατε στο σημείο που είστε στη ζωή σας. 

• Οι τομείς στους οποίους έχετε εργαστεί, η εργασιακή σας πορεία. 

• Επαγγελματικά προσόντα , εάν θεωρηθεί σκόπιμο, αξιοπιστία της ικανότητας 

καθοδήγησης. 

• Πως θέλετε να δουλέψετε, οτιδήποτε ειδικότερα που εκτιμάτε π.χ. δεκτικότητα, ειλικρίνεια, 

το να μοιράζεστε.  

• Εξηγήστε το ρόλο σας ως ειδικού, περισσότερο ως καθοδηγητή και λιγότερο ως τεχνικού.  

• Τέλος, δώστε σε όλα τα μέλη το πακέτο χρηστών. Εξασφαλίστε ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι 

έχουν υπογράψει το παρουσιολόγιο και τις συμφωνίες καθοδήγησης,  

 
 

b) Παροτρύνεται τους εκπαιδευόμενους να συστηθούν ο ένας στον άλλο 
 

Πρέπει να είναι σύντομο σε αυτό το αρχικό στάδιο. Μπορεί να βοηθήσει αν δοθεί στα άτομα ένα 

πλαίσιο περιορισμού της σύστασής τους και να τεθεί ένα χρονικό όριο, π.χ. δύο λεπτά ανά άτομο. 

Είναι επίσης καλή πρακτική να ρωτάτε πως νιώθουν και εάν μπορούν να δώσουν μονολεκτική 

απάντηση, π.χ. Καλά, Αγχωμένος/η, Κουρασμένος/η, Ενδιαφερόμενος/η κ.τ.λ. Αυτό βοηθάει με την 

υποστήριξη ατομικών αναγκών και με την μετρίαση οποιοδήποτε ανησυχιών.  

Γράψτε επικεφαλίδες στον πίνακα παρουσιάσεων και ζητήστε τους να συνοψίσουν την σύστασή 

τους ρωτώντας τα ακόλουθα: 

• Όνομα.  

• Ιστορικό (μόνο ότι νοιώθουν άνετα να μοιραστούν – ίσως ενδιαφέροντα). 

• Ιδέες ανάπτυξης καριέρας π.χ. θέλουν πλήρη ή μερική απασχόληση 

• Αν έχουν σκεφτεί την αυτοαπασχόληση 

• Τρείς βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή όταν σκέφτονται τις 

μελλοντικές δουλειές/καριέρα.  

• Τι θέλουν να αποκομίσουν από την παρακολούθηση του Peer Coaching. 

 



 

Είναι επίσης χρήσιμο να ελέγξετε οποιαδήποτε προηγούμενη παρακολούθηση των συμμετεχόντων 

σε προγράμματα action learning ή εκμάθησης και καθοδήγησης, και να παρουσιάσετε την έννοια 

της ανάπτυξης της αυτογνωσίας και της αυτό-ανάλυσης ως ένα σημαντικό μέρος της συμμετοχής 

στην εκπαίδευση.  

 

c) Τα οφέλη της προσέγγισης Action Learning είναι: 

• Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε περισσότερη διορατικότητα για την κατάσταση 

που αντιμετωπίζετε, ίσως σας βοηθήσει να δημιουργήσετε περισσότερες προοπτικές και 

λύσεις.  

• Δοκιμάζει τις υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζετε τα σχέδιά σας.  

• Σας επιτρέπει να ελέγξετε πόσο ρεαλιστικά είναι τα σχέδια, οι ιδέες και οι λύσεις σας, είναι 

κατάλληλα, ολοκληρωμένα και αρμόζουν στις συνθήκες; 

• Οι συνεργάτες σας μπορούν να σας βοηθήσουν να δείτε πιθανές συνέπειες ή 

αποτελέσματα, μπορούν ίσως να σας βοηθήσουν να βρείτε πιο καινοτόμες και 

δημιουργικές ιδέες ή να βρείτε νέους τρόπους προσέγγισης των προβλημάτων. 

• Προσφέρει έναν τρόπο εποικοδομητικής πρόκλησης των ιδεών σας, με στόχο να σας 

βοηθήσουν να τις αναπτύξετε, να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.  

 

d) Ορισμός βασικών κανόνων 
 

Η ανάπτυξη βασικών κανόνων με κάθε νέα ομάδα εκμάθησης είναι ένας βασικός τρόπος για να 

εξασφαλίσετε ότι η ομάδα ξεκινάει να δουλεύει με έναν τρόπο που συμβαδίζει με τη μεθοδολογία.  

Ένα παράδειγμα προετοιμασίας των βασικών κανόνων δίνεται παρακάτω στη σελίδα, αλλά είστε 

ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε δικές σας ιδέες και επίσης να σκεφτείτε τη συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων στη διαδικασία.  

Παράδειγμα βασικών κανόνων: 

• Εμπιστευτικότητα και σεβασμός της “πνευματικής ιδιοκτησίας/ιδεών” των άλλων 

• Συμμετοχή και δέσμευση 

• Αξιοποίηση χρόνου 

• Αμφισβήτηση και επίπεδα πρόκλησης 

• Παροχή αναφοράς 

• Σεβασμός 

• Στυλ επικοινωνίας 

• Τι βοηθάει; Τι εμποδίζει;  
 

Προκαλέστε μια σύντομη συζήτηση σχετικά με τους Βασικούς Κανόνες και προσκαλέστε τους να 

εκφράσουν τις σκέψεις τους σχετικά με τα θέματα. Καταγράψτε τυχόν πρόσθετα στοιχεία, 

ελέγχοντας συνεχώς ότι όλοι νιώθουν ικανοί να υπογράψουν ότι έχει συμφωνηθεί. Εξετάστε ότι τα 



 

θέματα έχουν απήχηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Προσέξτε οποιαδήποτε γλώσσα σώματος ή 

ενόχληση που μπορεί να υποδηλώνει μια συγκεκαλυμμένη διαφωνία. Συνοψίστε τη συμφωνία. 

Αυτόν τον πίνακα παρουσιάσεων μπορεί έπειτα να τον πάρει ο καθοδηγητής στην επόμενη 

συνεδρία.  

Εναλλακτικά, κάντε μια σύντομη συζήτηση σχετικά με την παραπάνω ερώτηση. Καλέστε τους 

ανθρώπους να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με τα θέματα. Προσδιορίστε τα θέματα και τη 

συμφωνία. Καταγράψτε τις σημειώσεις, ελέγχοντας συνεχώς ότι όλοι νιώθουν ικανοί να 

υπογράψουν αυτό που έχει συμφωνηθεί.  Εξετάστε ότι τα θέματα έχουν απήχηση σε όλους. 

Συνοψίστε τη συμφωνία. Ελέγξτε τη λίστα σας με σκοπό να επιβεβαιώσετε ότι έχουν καλυφθεί όλα 

τα ενδεχόμενα. Παρουσιάστε νέες ιδέες εάν κάτι έχει παραληφθεί.  

 
 

e) Καθορισμός της διαδικασίας της συνεδρίας, δώστε ένα παράδειγμα του τρόπου 
λειτουργίας της κάθε συνεδρίας. 

 

Ένας εκπαιδευμένος καθοδηγητής βοηθάει στη διαμόρφωση των συνεδριών. Συναντιέστε για 3 

ώρες σε κάθε συνεδρία. Κάθε άτομο έχει συγκεκριμένο διαθέσιμο χρόνο για να διερευνήσει ένα 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει κατά την αναζήτηση εργασίας ή ολοκληρωμένα εργαλεία όπως 

υποδεικνύονται από τον καθοδηγητή. Ο καθοδηγητής θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

αναπτύξουν σχέδια δράσης και στόχους για να προχωρήσουν μπροστά και να δοκιμάσουν νέες 

ιδέες ή να εφαρμόσουν λύσεις. Έπειτα οι συμμετέχοντες επιστρέφουν στη δεύτερη συνεδρία για να 

αναφερθούν στις Δράσεις που έχουν ληφθεί.  

Οι ομότιμοι της ομάδας μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα ξεχωριστά να αναφέρει, να 

προσφέρουν υποστήριξη και να του δώσουν την αυτοπεποίθηση για να ωθήσει τον εαυτό του εκτός 

της “ζώνης ασφάλειάς” του. Η εκμάθηση αφορά την ανθεκτικότητα έναντι δυσκολιών.  Οι 

συμμετέχοντες ίσως να μην επιτύχουν όλα όσα έχουν θέσει ως στόχο, ωστόσο θα ενθαρρυνθούν να 

αναθεωρήσουν τις δυσκολίες, να μάθουν από αυτές και να βρουν τρόπους εξέλιξης ή νέους 

τρόπους δράσης.  

Μπορείτε αν θέλετε να τους παραπέμψετε στο διάγραμμα του μοντέλου δράσης εκμάθησης ή να 

σχεδιάσετε ένα δικό σας στον πίνακα παρουσιάσεων.  

Η ενθάρρυνση της στήριξης από τους ομότιμους έχει επιπλέον πλεονεκτήματα, με δεδομένο ότι οι 

συμμετέχοντες έχουν κοινές εμπειρίες στην μακροχρόνια ανεργία και κοινές εμπειρίες των 

εμποδίων και προβλημάτων στην προσπάθεια να βρουν εργασία.  

 
 
 
 



 

f) Αναφέρετε τις προσδοκίες σχετικά με την αξιολόγηση. 
 

Είναι προϋπόθεση, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ενδυνάμωσης των ΜΑ, τα μέλη να 

συμφωνήσουν στη συμμετοχή στην αξιολόγηση. Στο τέλος κάθε συνεδρίας, απαιτούνται έντυπα 

αξιολόγησης. Βοηθάει να τα έχετε ολοκληρωμένα στο τέλος. Το ποσοστό ανταπόκρισης δεν είναι 

τόσο καλό αν επιτρέψετε στα άτομα να πάρουν το έντυπο στο σπίτι. Παραχωρήστε τους δέκα λεπτά 

στο τέλος της συνεδρίας για να τα συμπληρώσουν.  

 

g) Αναφέρετε τις ανάγκες σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης: υπογραφή αρχικής 
συμφωνίας, παρουσιολόγιο, υλικό αξιολόγησης. 

 

Στην αρχή κάθε συνεδρίας οι συμμετέχοντες καλούνται να υπογράψουν στο παρουσιολόγιο. Αυτό 

είναι ένα σημαντικό αρχείο για τους διαχειριστές και παρέχει στοιχεία στους χρηματοδότες πως η 

συνεδρία έχει πραγματοποιηθεί. Παρακαλούμε, εάν είναι δυνατόν, να καταγράψετε τη συνεδρία 

και να τραβήξετε φωτογραφίες, εάν οι συμμετέχοντες είναι σύμφωνοι με αυτό.  

 
 

h) Να μάθετε τις προσδοκίες που έχουν τα μέλη της ομάδας από εσάς ως καθοδηγητή. 
 

Αυτό θα ποικίλει ανάλογα με το στυλ καθοδήγησης και εμπειρίας, μπορείτε όμως να δείτε τα 

παρακάτω: 

• Με ποιο επίπεδο πρόκλησης είναι άνετοι οι άνθρωποι;  

• Τι εμπειρία έχουν στον αυτό-έλεγχο εντός μια ομάδας και κατά συνέπεια τι βαθμό 

παρέμβασης περιμένουν;  

• Ποιος θα ήταν ένας χρήσιμος ρόλος για εσάς όσον αφορά την τήρηση του χρόνου, του 

επιτρεπόμενου χρόνου χρήσης;  

• Χρειάζονται ομαδική ή μεμονωμένη αναφορά από αυτά που παρατηρείτε στη 

συμπεριφορά της ομάδας;  

• Τα άτομα έχουν μεμονωμένα κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις ή ευαισθησίες; 

 
 

i)  Επικοινωνήστε τις προσδοκίες που έχετε από αυτούς σχετικά με τη συμβολή ή 
συμπεριφορά ή τον τρόπο ροής των συνεδριών. 

 

Αξίζει να επαναλάβετε τις προσδοκίες σας σχετικά με την εμπιστευτικότητα.  

• Τι αναμένετε από τη δεκτικότητα και την ειλικρίνεια; 



 

• Ποιο επίπεδο συνειδητοποίησης αναμένετε να επιδιώξουν  οι άνθρωποι; 

• Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για την υπευθυνότητα των ανθρώπων, για αυτό που 

θεωρούν χρήσιμο στην ομάδα και για να ζητούν βοήθεια;  

• Συμμετοχή: εξηγήστε τις όποιες προσδοκίες έχετε σχετικά με τη συμμετοχή, ενημερώνοντας 

για μη συμμετοχή, καθυστέρηση, εσάς ή άλλους εάν υπάρχουν προβλήματα, με ανταλλαγή 

μηνυμάτων μεταξύ τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

• Εξηγήστε τις προσδοκίες σας για τη δουλειά που θα κάνετε στη διάρκεια των συνεδριών, 

είτε για την καταγραφή προόδου, είτε για την έκφραση, είτε για την προετοιμασία για τις 

επόμενες συνεδρίες.  

 
 
 

j) Εισαγωγή στη μέθοδο και τον τρόπο εργασίας 
 
Στην πρώτη σας συνεδρία θα πρέπει να δώσετε στους ανθρώπους την εμπειρία της δοκιμής της 

μεθόδου και να επιστήσετε την προσοχή:  

• Στο ρόλο του καθοδηγητή και των κανόνων – π.χ.  ζητώντας τη συμμετοχή 

• Η εστίαση στην αμφισβήτηση παρά στην παροχή συμβουλών, ίσως να χρειαστεί μια 

άσκηση ή παραδείγματα για να επικοινωνήσετε πώς να αμφισβητούν και πώς να 

αποφεύγουν την παροχή συμβουλών.  

 

Κατά την πρώτη σας συνεδρία θα πρέπει όχι μόνο να ορίσετε τη γενική διαδικασία εργασίας αλλά 

και τα στοιχεία συμπεριφοράς του ρόλου σας και του ρόλου των συμμετεχόντων.  

Εξηγήστε ότι ο τρόπος εργασίας του Peer Coaching είναι καθοδηγούμενος από τον εκπαιδευόμενο. 

Αυτός είναι το άτομο που μιλάει, εξηγώντας τα προβλήματά του εντός του χρονικού ορίου του. 

Κάθε εκπαιδευόμενος ενθαρρύνεται να δηλώσει τι χρειάζεται και να εξετάσει τις συνεισφορές των 

άλλων, εάν ήταν υπερβολικά καθοδηγητικές ή αν δεν βοήθησαν.   

Εάν χρειάζεται βοήθεια ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να την ζητήσει, ζητώντας βοήθεια από τους 

άλλους όταν απαιτείται. Επιβεβαιώστε ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον ορισμό σας για την 

“παροχή συμβουλών”, με τη μη βοηθητική έννοια καθοδήγησης εκείνου που το παρουσιάζει προς 

έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης ή ενέργειας. Αναζητήστε προτάσεις που ξεκινάνε με:  

‘Έχετε σκεφτεί…;’ ‘Έχετε δοκιμάσει…;’ ‘Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε…..’ 

Επίσης, εξηγήστε πως οι δηλώσεις μπορεί να εστιάζουν στην εμπειρία κάποιου που θέτει μια 

ερώτηση ενώ η εστίαση θα πρέπει να είναι στον εκπαιδευόμενο.  

‘Όταν διαχειριζόμουν το εστιατόριο συνηθίζαμε να ….’ 

‘Όταν εργαζόμουν ως διευθυντής στο Λονδίνο πάντα έβρισκα …’ 



 

Δώστε παραδείγματα για το πώς η συμβουλή μπορεί να αναλώσει το χρόνο του παρουσιαστή και 

να είναι επιζήμια στην προσωπική του εκμάθηση, παρακάμπτοντας μια ευκαιρία για τον 

παρουσιαστή να μάθει και να ερευνήσει από μόνος του. Αναζητήστε μη χρήσιμα σχόλια όπως:  

‘Εάν ήμουν στη θέση σας, θα...’ 

Παρόλα αυτά, δώστε επίσης ένα παράδειγμα πως οι συμβουλές θα μπορούσαν να είναι 

εποικοδομητικές, εάν αυτές ζητηθούν.  

Παράδειγμα 

Ένας παρουσιαστής μπορεί να ζητήσει συμβουλή σχετικά με τις επαφές.  

‘Ψάχνω για έναν πράκτορα εύρεσης εργασίας στην περιοχή μου. Έχει κανείς κάποιον να 

μου συστήσει;’  

AΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ /ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Αυτή είναι η εισαγωγή, όταν θα έχετε ανακαλύψει πως είναι οι άνθρωποι, με τι έχουν ασχοληθεί, τι 

προβλήματα αντιμετωπίζουν, τι πρόοδο έχουν κάνει, την άποψή τους για οποιαδήποτε αλλαγή. 

Βοηθάει στη δόμηση μια μορφής.   

Θα μπορούσατε να γράψετε τα παρακάτω στον πίνακα παρουσιάσεων για να βοηθήσετε στη 

διαμόρφωση των μεμονωμένων παρουσιάσεων. 

• Πως αισθάνεστε;  

• Τι σας συμβαίνει;  

• Ποιες ενέργειες λάβατε;  

• Τι πρόοδο κάνατε;  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ) 

Σε αυτό το σημείο, ο καθένας μεμονωμένα έχει ξεχωριστά χρονικά διαστήματα για την τοποθέτηση 

προβλημάτων. Ορίστε ισότιμο χρόνο για κάθε άτομο, αφήνοντας αρκετό χρόνο στο τέλος για μια 

σύνοψη και αξιολόγηση. Ορίστε μια σειρά προτεραιότητας. Έπειτα, σε αυτό το στάδιο, ο 

‘παρουσιαστής’ μιλάει για το πρόβλημα που θα ήθελε να συζητηθεί εκείνη τη στιγμή. Ο 

‘παρουσιαστής’ (το άτομο που παραθέτει το πρόβλημα) δίνει αρκετές πληροφορίες ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να καταλάβουν τι αντιμετωπίζει.  

Στα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό περιλαμβάνουν το έντυπο ‘Το πρόβλημα 

ή θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι…’. Πριν από την έναρξη αυτού του σταδίου μπορεί να 

δοθεί ατομικός χρόνος για σκέψη.  



 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι ρωτάνε τον παρουσιαστή. Στο αρχικό στάδιο οι ερωτήσεις ίσως να 

αφορούν πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Αποφασίστε εάν είναι καλύτερα 

να συνδυάσετε την σύσταση με την παρουσίαση ενός προβλήματος. Αυτό θα εξαρτηθεί από μια 

σειρά παραγόντων, τον αριθμό μελών της ομάδας, τον διαθέσιμο χρόνο και την ομιλητικότητα των 

μελών. Εάν θα είναι αυτή η προσέγγισή σας, προσθέστε και άλλες ερωτήσεις στον πίνακα 

παρουσιάσεων για να δομήσετε τη μορφή. Σε αυτό το στάδιο επιτρέπετε στον παρουσιαστή να 

διατυπώσει και να περιγράψει το πρόβλημά του.  

Μερικές φορές είναι δύσκολο για τους συμμετέχοντες να βάλουν προτεραιότητα στο πρόβλημα 

που χρειάζεται δουλειά. Μερικές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν: 

• Ποιο είναι το πρόβλημα;  

• Ποιος έχει το συγκεκριμένο ζήτημα/πρόβλημα;  

• Πόσο σημαντικό είναι σε μια κλίματα μεταξύ 1-10; 

• Πόση ενέργεια διαθέτετε για μια λύση σε μια κλίμακα μεταξύ 1-10; 

• Σας απασχολούν αρκετά θέματα, εάν ισχύει αυτό ποιο θεωρείτε λογικά πως θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί πρώτο;  

• Ποια είναι σήμερα η προτεραιότητά σας/πρόκλησή σας;  

• Σε τι χρειάζεστε σήμερα βοήθεια; 

 

Σύμφωνα με την κρίση σας ως καθοδηγητής, θα δείτε πότε πρέπει να θέσετε χρήσιμες ερωτήσεις 

ώστε να μεγιστοποιήσετε την εκμάθηση. Μπορεί να υπάρχει αξία στην εξερεύνηση του γιατί οι 

ενέργειες έχουν αποτέλεσμα και γιατί τα πράγματα δεν λειτουργούν, επίσης στο στάδιο 

παρουσίασης. Προσέξτε όταν ένας συμμετέχων πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο, μπορεί να είναι 

σύμπτωμα ενός άλλου προβλήματος που ίσως πρέπει να συζητηθεί, αυτοπεποίθηση, κακή αυτο-

οργάνωση, ο φόβος της αποτυχίας ή αναβλητικότητα με στόχο την αποφυγή δέσμευσης σε μια 

απόφαση.  

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Έως τώρα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κατανοήσει την κατάσταση και να μπορούν να 

θέσουν ερωτήσεις και να ερευνήσουν. Οι ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν 

περισσότερες επιλογές, για έρευνα εις βάθος, για να γίνουν διερευνητικές ερωτήσεις που μπορεί 

να οδηγήσουν σε διορατικότητα ή νέα οπτική των πραγμάτων ή περισσότερες εναλλακτικές 

ενέργειες.  

Εκτιμήστε εάν πρέπει ή δεν πρέπει να δώσετε κάποια οδηγία στον τρόπο που θέτονται οι 

ερωτήσεις, ειδικά στα αρχικά στάδια. Ίσως να είναι απαραίτητο να διερευνηθούν ανοιχτά και 

κλειστά ερωτήματα, υποθετικές ερωτήσεις, διερευνητικές ερωτήσεις και καθοδηγητικές ερωτήσεις. 

Οι διερευνητικές ερωτήσεις βοηθούν στην αποκάλυψη κρυφών εικασιών και περιοριστικών 

πεποιθήσεων που μπορεί να αποτρέπουν το άτομο από τη λήψη χρήσιμων ενεργειών. Στο πλαίσιο 



 

της διερεύνησης των ζητημάτων, υπάρχουν στη διάθεση του καθοδηγητή μια σειρά από 

εργαλεία/πόρους από όπου μπορεί να επιλέξει, με σκοπό την υποστήριξη των συμμετεχόντων.   

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Μετά τη θέση των ερωτημάτων, τη συζήτηση ή την ολοκλήρωση χρήσης εργαλείων, η διαδικασία 

προχωράει στην επίλυση του θέματος. Τα ζητήματα πιθανώς να επιλυθούν μόνο επιφανειακά, 

μερικές φορές μπορεί να έχουν διερευνηθεί οι ευκαιρίες οπότε να έχουν εντοπιστεί περαιτέρω 

ενέργειες παρά λύσεις. Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζετε από ανθρώπους που μετακινούνται από το 

‘δεν γνωρίζουν’ στο ‘γνωρίζουν τι να κάνουν στη συνέχεια’.  

ΣΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Σε αυτό το στάδιο ζητήστε από τα μέλη να συνοψίσουν μεμονωμένα τις ενέργειές τους και να 

δεσμευτούν προφορικά με στόχους ή ενέργειες. Το Έντυπο Στόχου και Εργασίας είναι το εργαλείο 

κλειδί που βοηθά τους συμμετέχοντες να εξασφαλίσουν την καταγραφή χειροπιαστών στόχων μετά 

την πρώτη συνεδρία, στους οποίους θα ήθελαν να επικεντρωθούν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος Peer Coaching. 

Στην 1η συνεδρία μπορεί επίσης να χρειαστεί να δώσετε προσοχή στον καθορισμό του SMART 

(έξυπνου) στόχου, που θα τους βοηθήσει να αναλάβουν αξιόπιστες ενέργειες που μπορούν να 

μετρηθούν (με τη χρήση  του Φύλλου Εργασίας Ορισμού Στόχων στα Εργαλεία).  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

Καταγράφοντας τους στόχους σας έχετε περισσότερες πιθανότητες να τους πετύχετε. Ο 

οραματισμός των στόχων επίσης βοηθάει στο να τους κάνει πραγματικότητα. Πριν ξεκινήσουν οι 

συμμετέχοντες, να σκεφτούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

• Πόσο χρόνο διαθέτετε; 

• Πόση ενέργεια και όρεξη έχετε για την επίτευξη αυτού του στόχου; 

• Τι επίπεδο γνώσεων απαιτεί; 

• Θα χρειαστείτε κάποια καινούρια γνώση; 

• Πως θα το πετύχετε αυτό; 

• Είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος που θα πρέπει να διαιρεθεί σε μικρότερους στόχους;  

• Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα; 

• Υπάρχουν εκεί κάποιες γρήγορες “νίκες”;  

• Χρειάζεστε υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων σας; Από ποιον – φίλους και 

οικογένεια; Πως θα το πετύχετε αυτό; Μπορείτε να οργανώσετε στόχους σε ένα πλαίσιο – 

Βραχυπρόθεσμο, Μεσοπρόθεσμο και Μακροπρόθεσμο; 

 

 

 



 

 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

SMART  

 

Specific (Ακριβής) 

S 

Ορίζει ακριβώς που εστιάζεστε.  

Measurable (Μετρήσιμος) 

M 

Μπορεί να μετρηθεί και έχει σαφής περιγραφή του 

αποτελέσματος.  

Attainable/ agreed 

(Εφικτός/Σύμφωνος) 

A 

Είναι εφικτός. 

Realistic (Ρεαλιστικός) 

R 

Εκφράζει ένα στόχο που είναι εφικτός αλλά μπορεί να έχει 

κάποια στοιχεία ελαστικότητας και πρόκλησης.  

Timed/time specific 

(Χρονομετρημένος/Χρονικό όριο) 

T 

Ορίζει μια ημερομηνία λήξης ή μια ημερομηνία κατά την οποία 

ο στόχος θα έχει επιτευχθεί. 

 

ΠΙΘΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1:  

 Εργαλείο 1 – Επιλογή ενός ζώου: Αυτή η άσκηση συνήθως “σπάει τον πάγο”, είναι για να μάθετε 

περισσότερα για την προσωπικότητα των συμμετεχόντων. Πριν παρουσιάσει ο καθένας τον εαυτό 

του, ο καθοδηγητής τοποθετεί εικόνες διαφόρων ζώων στο τραπέζι. Κάθε συμμετέχοντας επιλέγει 

ένα ζώο (πολλοί συμμετέχοντες μπορεί να επιλέξουν το ίδιο ζώο) που νιώθουν πως συνδέεται 

περισσότερο με την προσωπικότητά τους. Έπειτα, όλοι οι 

συμμετέχοντες παρουσιάζουν τον εαυτό τους και εξηγούν 

σύντομα γιατί επέλεξαν αυτό το συγκεκριμένο ζώο και πως 

πιστεύουν ότι αυτό ταιριάζει στον χαρακτήρα τους. 

Εργαλείο 2 – Άσκηση jelly baby tree: Είναι ένας τρόπος για να 

“σπάσει ο πάγος”, κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες ήδη 

δείχνουν στου άλλους πως νιώθουν στην πορεία τους για την 

εύρεση εργασίας. Οι συμμετέχοντες κοιτάνε την εικόνα και 



 

χρωματίζουν μία από τις φιγούρες πάνω στο δέντρο για να δείξουν που νιώθουν ότι βρίσκονται την 

παρούσα στιγμή με τα επίπεδα αυτοπεποίθησής τους κατά την πορεία τους. Αυτό ενθαρρύνει τις 

συζητήσεις ως μέρος του σταδίου έναρξης.  

Η εικόνα της άσκησης jelly baby tree μπορεί να βρεθεί εύκολα με την αναζήτησή της στο  google. 

Εργαλείο 3 – Mind Mapping 

Οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν ένα mind map βασισμένο στις ιδέες που θα ήθελαν να 

δημιουργήσουν σχετικά με τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Για μια διαδικτυακή έκδοση, οι 

συμμετέχοντες μπορούν να επισκεφτούν το mindmup.com και να επιλέξουν το ‘create a new map’ 

στο Google Drive όπου μπορούν έπειτα, όταν θα έχουν τελειώσει, να το μοιραστούν με την ομάδα. 

 

Η σχεδίαση των σκέψεών τους ως ένα mind map είναι ένας καλός τρόπος έκφρασης της 

μοναδικότητας των δεξιοτήτων τους για την επιχειρηματική τους ιδέα. Ορίστε μερικές συμβουλές 

που μπορείτε να δώσετε στους συμμετέχοντες. Ένα παράδειγμα από mind map βρίσκετε στο 

πακέτο καθοδήγησης.  

• Χρησιμοποιείτε λέξεις κλειδιά, ή εικόνες όπου είναι δυνατόν.  

• Ξεκινήστε να δουλεύετε από το κέντρο της σελίδας.  

• Κάντε το κέντρο μια σαφή και δυνατή οπτική εικόνα που δείχνει το γενικό θέμα του χάρτη.   

• Δημιουργήστε υπο-κέντρα για υπο-θέματα.  

• Βάλτε λέξεις κλειδιά στις γραμμές. Αυτό ενισχύει τη δομή των σημειώσεων.   

• Χρησιμοποιήστε χρώμα για να απεικονίσετε τα θέματα, τις σχέσεις και για να κάνετε τα 

πράγματα να ξεχωρίζουν.  

• Οτιδήποτε ξεχωρίζει στη σελίδα θα ξεχωρίζει και στο μυαλό σας.   

• Χρησιμοποιήστε βέλη, εικόνες, ή άλλα οπτικά βοηθήματα για να δείξετε τη σύνδεση μεταξύ 

διαφορετικών στοιχείων.  

• Μην προσκολληθείτε σε μια περιοχή. Εάν στερέψετε από σκέψεις σε μια περιοχή, 

πηγαίνετε σε ένα άλλο τμήμα.  

• Καταγράψτε τις ιδέες όπως προκύπτουν, όπου ταιριάζουν. Μην τις κρίνετε ή τις κρύβετε.  

• Σπάστε τα όρια. Εάν ξεμείνετε από χώρο μην ξεκινήσετε καινούρια σελίδα, επικολλήστε 

περισσότερο χαρτί στον χάρτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ MIND MAP 

 



 

Εργαλείο 4 – Τροχός Δεξιοτήτων:  

 Στόχος αυτής της άσκησης είναι να βοηθήσει 

τους συμμετέχοντες να καταλάβουν ποιες 

δεξιότητες είναι χρήσιμες σε μια 

δουλειά/καριέρα για την οποία ενδιαφέρονται 

και να σκεφτούν πως θα αξιολογήσουν τον 

εαυτό τους στο επίπεδο ικανότητας σε αυτήν τη 

δεξιότητα την παρούσα στιγμή. Οι 

συμμετέχοντες προσθέτουν νέες δεξιότητες στη 

γενική λίστα δεξιοτήτων των επιχειρήσεων και 

έπειτα επιλέγουν τις 8 δεξιότητες που 

πιστεύουν πως είναι οι πιο σημαντικές και 

καταγράφουν κάθε δεξιότητα σε κάθε μία από τις γραμμές στο πλάι του τροχού. Για κάθε 

δεξιότητα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν πόσο ικανοί νοιώθουν σε αυτή τη 

δεξιότητα σε μία κλίμακα 0-5, όπου το 0 είναι καθόλου ικανός/ή και το 5 εξαιρετικά ικανός/ή. Στη 

συνέχεια, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ενώσουν τα Χ στον τροχό.  

Έπειτα τους ζητάτε να αξιολογήσουν και πάλι αυτές τις ικανότητες αλλά, αυτή τη φορά, πως θα 

ήθελαν να δουν ρεαλιστικά τους εαυτούς τους σε 6 μήνες. 

 Μια γενική ομαδική συζήτηση μετά την άσκηση 

βοηθάει τους συμμετέχοντες να δουν τρόπους με 

τους οποίους θα μπορούσαν να αυξήσουν την 

αυτοπεποίθησή τους στις ικανότητές τους, όπου 

χρειάζεται, τι ενέργειες θα πρέπει πιθανώς να 

λάβουν για να βελτιώσουν αυτές τις δεξιότητες 

ώστε να πετύχουν τον 6μηνιαίο στόχο τους, ή να 

δουν σε ποιες δεξιότητες έχουν αυτοπεποίθηση 

την παρούσα στιγμή ώστε να της 

χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο.  

 

 

 

 

 

 



 

 Εργαλείο 5 – Φύλλο Εργασίας Ρύθμισης Στόχων: 

Οι συμμετέχοντες μπορούν οδηγηθούν μέσω των πληροφοριών 

σχετικά με τον καθορισμό στόχων πριν επιλέξουν 3 στόχους για να 

δουλέψουν έως την επόμενη συνεδρία. Οι συμμετέχοντες θα 

εισαχθούν στη μεθοδολογία SMART για τον ορισμό στόχων και θα 

βεβαιωθούν ότι έχουν σαφής κατανομή εργασιών με σκοπό την 

επίτευξη κάθε στόχου.  

Φύλλο εργασίας σχεδιασμού δράσης: Οι συμμετέχοντες μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν μία Φόρμα Σχεδίου Δράσης για τη μεταφορά 

βασικών τομέων δράσης αναγνωρισμένων στους στόχους του 

SMART. Στην πρώτη συνεδρία οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να 

εντοπίσουν τουλάχιστον έναν τομέα κλειδί πάνω στον οποίο θα 

δουλέψουν πριν την επόμενη συνάντηση και να τον γράψουν σε 

μία φόρμα βημάτων, τα βήματα είναι μέρος της πορείας τους.   

 

ΠΙΘΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2:  

Εργαλείο 6 – Ένα ψέμα, μια αλήθεια: 

Αυτό εξυπηρετεί ως ένας καλός τρόπος να “σπάσει ο πάγος” στη δεύτερη συνεδρία, όταν οι 

συμμετέχοντες γνωρίζονται ήδη μεταξύ τους κάπως καλύτερα. Οι συμμετέχοντες λένε δύο ιστορίες 

για τον εαυτό τους, η μία είναι μια αλήθεια και η άλλη είναι ένα ψέμα. Αφού πουν τις ιστορίες 

τους, οι άλλοι συμμετέχοντες μαντεύουν ποια είναι η αλήθεια και τότε ο αφηγητής αποκαλύπτει 

ποια ήταν η αληθινή.  

Αυτή η άσκηση εξυπηρετεί ως ένας τρόπος για τους συμμετέχοντες να πουν μια ενδιαφέρουσα 

ιστορία σχετικά με αυτούς ώστε να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους. 

Εργαλείο 7 – Χρήση μεταφορών:  

Οι μεταφορές είναι ένας τρόπος σύγκρισης δύο διαφορετικών πραγμάτων που δεν φαίνονται ίδια, 
αλλά έχουν στην πραγματικότητα κάτι πιο σημαντικό ως κοινό στην έννοιά τους. Είναι ένας 
χρήσιμος τρόπος για την “μεταφορά” ενός νοήματος από μια ιδέα ή λέξη σε μια άλλη. Για 
παράδειγμα, εάν νιώθετε πως τρέχετε σε κύκλους και δεν βγάζει πουθενά η επιχειρηματική σας 
ιδέα για την ώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μεταφορά ενός χάμστερ στον τροχό του!  
 
 
 
 
 

Source: 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/S

MART-Goals-Worksheet-for-Students-MULTIPLE-

COLORS-1655061 



 

 
 
Σκεφτείτε μια μεταφορά για το πως νιώθετε για τον εαυτό σας και την επιχειρηματική σας ιδέα 
αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα σχέδιο για να κάνετε την εικόνα πιο δυνατή – 
προσπαθήστε να μην χρησιμοποιήσετε λέξεις.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πως θα θέλατε να δείτε την επιχείρησή σας και τον εαυτό σας στο μέλλον; 
Σκεφτείτε/σχεδιάστε μια άλλη μεταφορά για αυτό και επικεντρωθείτε στη “μελλοντική” εικόνα. 
Πως σας κάνει αυτό να αισθάνεστε;   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Κοιτάξτε ξανά στην εικόνα του “τώρα”. Πως σας κάνει αυτή να νιώσετε;  



 

Οι εικόνες μπορούν να είναι πολύ ισχυρά εργαλεία για να μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε 
γρήγορα συγκεκριμένες σκέψεις και συναισθήματα.  
 
Η σκέψη θετικών εικόνων ή εμπνευσμένων παραθέσεων που σημαίνουν κάτι για εσάς, μπορούν να 
διευκολύνουν στην αξιοποίηση της αυτοπεποίθησης και των θετικών συναισθημάτων που 
υπάρχουν μέσα σας.  
 
 
 
Εργαλείο 8 – Καθοδηγητικές πινακίδες: 
 
Στο τέλος της τελευταίας συνεδρίας του coaching circles, ρωτήστε ξανά τους συμμετέχοντές σας 
ποιες είναι οι συνολικές φιλοδοξίες τους. Ως καθοδηγητής τους έχετε ακούσει και τους έχετε 
γνωρίσει μέσα από τις συνεδρίες που είχατε και θα μπορούσατε να τους συμβουλέψετε σχετικά με 
την πορεία τους από δω και πέρα. Είτε παρέχοντάς τους καθοδήγηση για το πως θα πρέπει να 
βελτιώσουν την τρέχουσα πορεία ενεργειών τους, είτε προσπαθώντας να τους στρέψετε προς 
διαφορετική πορεία όπου πιστεύετε πως θα ήταν πιο ταλαντούχοι και θα έχουν περισσότερες 
ευκαιρίες. Δεν χρειάζονται πρακτικά για αυτήν την άσκηση, αν και θα ήταν χρήσιμο να φέρνατε 
φυλλάδια ή έντυπα ως καθοδηγητής σε άλλα (δωρεάν) μαθήματα που θα μπορούσαν να 
παρακολουθήσουν ή να αποκτήσουν περισσότερη ενημέρωση. 
 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  

 

Βλέποντας τον Εαυτό σας Διαφορετικά... Βήμα 1. Ρωτήστε τους 

συμμετέχοντες τι βλέπουν όταν κοιτάνε την εικόνα; Μια ηλικιωμένη ή 

μια νεαρή κυρία;  

Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάνε την εικόνα και βλέπουν αμέσως ένα 

πράγμα – την ηλικιωμένη ή νεαρή κυρία. Αν οι συμμετέχοντες δεν 

μπορούν να δουν κανένα από τα δύο, ρωτήστε κάποιον άλλον να 

κοιτάξει και δείτε τι μπορεί να δει. Ρωτήστε ένα άλλο μέλος της ομάδας 

που μπορεί να δει και τα δύο να εξηγήσει πως γίνεται αυτό. Συζητήστε τις παρακάτω ερωτήσεις με 

την ομάδα: Πως αισθάνθηκαν για το ότι κάποιος άλλος είδε κάτι διαφορετικό από εκείνους που 

εκείνοι δεν μπόρεσαν να δουν; Ίσως ένιωσαν απογοητευμένοι, ενοχλημένοι, χαζοί, περίεργοι, το 

βρήκαν διασκεδαστικό; Μπορούν να δουν και τα δύο τώρα; Μπορούν ακόμα να δουν μόνο το ένα;  

Η ουσία αυτής της άσκησης είναι ότι συχνά ‘κολλάμε’ στο να βλέπουμε τους εαυτούς μας ή τις ζωές 

μας με συγκεκριμένους τρόπους. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν να δουν τα 

χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους και να δουν αν κάποια από αυτά θα μπορούσε να μετατραπεί σε 

επιχείρηση. Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να κοιτάξουν τους εαυτούς τους διαφορετικά – όπως 

κάποιος που δεν τους γνώριζε πολύ καλά. Ποιες δεξιότητες/πάθη θα δουν; 



 

Η Δουλειά που Ονειρεύομαι 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να οραματιστούν την ιδανική εταιρία τους και να προσπαθήσουν 

να δουν όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες – χωρίς να λογαριάσουν περιορισμούς ή 

ρεαλιστικές δυσκολίες. Ζητήστε τους να καταγράψουν το όραμα χρησιμοποιώντας λέξεις, εικόνες, 

αποφθέγματα, αποσπάσματα από περιοδικά κ.τ.λ. Ακολουθεί μια γενική ομαδική συζήτηση σχετικά 

με τις σκέψεις για την άσκηση και πως θα μπορούσε να είναι χρήσιμο το να φαντάζεστε τι θέλετε 

από τη δουλειά/καριέρα προκειμένου να σας βοηθήσει να συνδεθείτε με τους τελικούς σας 

στόχους.  

Κίνητρα 

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση σχετικά με το τι τους 

κινητοποιεί γενικά και να αρχίσουν να σκέφτονται τι θα μπορούσε να τους παροτρύνει σε μια 

δουλειά. Κοιτάξτε τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα και ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να 

ολοκληρώσουν τον πίνακα σκεπτόμενοι τις δικές τους προσωπικές κινητήριες δυνάμεις και κίνητρα.  

Εύρεση Ροής 

Αφού εξηγήσετε τη θεωρία, ζητήστε από 

τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε 

μια συζήτηση σχετικά με το άγχος και την 

πλήξη τους και τον αντίκτυπο που έχει 

αυτό σε σχέση με την αναβλητικότητα. 

Ζητήστε τους να σκεφτούν στρατηγικές 

για να ξαναμπούν σε ροή. Ζητήστε τους 

να σας δώσουν παραδείγματα από 

στιγμές που ήταν σε ροή και πως θα 

μπορούσαν να αναζητήσουν ευκαιρίες 

εργασίας που θα μπορούσαν να τους παρέχουν εμπειρίες ροής.   

Έλεγχος δεξιοτήτων 

Οι συμμετέχοντες εξετάζουν το σημερινό επίπεδο δεξιοτήτων και συνδέουν τις δεξιότητες που ήδη 

έχουν μαζί με τις ιδιότητες, τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες τους. Αναλόγως την ικανότητα των 

εκπαιδευόμενων, αυτό θα μπορούσε να γίνει ως μια απλή άσκηση όπου οι εκπαιδευόμενοι 

σχεδιάζουν το περίγραμμα του χεριού τους και γράφουν στα τμήματα των δακτύλων βασικές 

δεξιότητες που θεωρούν πως έχουν ήδη.  

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

Οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν τις δεξιότητες που θα ήθελαν να αναπτύξουν μαζί με τις λέξεις 

κλειδιά του brainstorming, όπως ο Σεβασμός, οι Προσδοκίες, το Κίνητρο και η Φιλοδοξία. Επιπλέον 



 

λέξεις μπορούν να προστεθούν αναλόγως με τις ανάγκες και τα επίπεδα εμπιστοσύνης μέσα στην 

ομάδα.  

Ερωτήσεις Συνέντευξης 

Οι συμμετέχοντες δουλεύουν ανά δύο για να δοκιμάσουν παραδείγματα ερωτήσεων συνέντευξης 

και να σκεφτούν πιθανές απαντήσεις. Η ομάδα ανταλλάζει στη συζήτηση ερωτήσεις από παλιές 

συνέντευξης που πιθανός να είχαν ερωτηθεί και πώς να βρουν απαντήσεις που θα 

αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητές τους.  

Πόροι 

Ως καθοδηγητής είναι δική σας η απόφαση για το πόσο θα καθοδηγείτε τους εκπαιδευόμενους 

μέσω του τμήματος πόρων ή αν θα ζητήσετε από τους εκπαιδευόμενους να διαβάσουν και να 

προβληματιστούν με πηγές που θα δοθούν ως εργασία για το σπίτι μεταξύ των συνεδριών 

πρόσωπο με πρόσωπο. Παρακάτω παρέχονται σύντομες πληροφορίες σχετικά με κάθε πηγή. 

Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τους πόρους ανάλογα με τις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων.  

• Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διατηρούν ένα σχετικό αρχείο 

εκμάθησης για την παρακολούθηση της προόδου 

• Το mind mapping για εστίαση και για τον εντοπισμό αναγκών (παραδείγματα από mind 

maps μπορούν να γίνουν κατά τις συνεδρίες). 

• Συμβουλές για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης 

• Εμπνευστείτε,  γνωμικά για την αύξηση της θετικότητας. Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να 

έχουν το δικό τους mantra.   

• Ανθεκτικότητα στην Εργασία (Πληροφορίες για το τι σημαίνει η ανάπτυξη της 

ανθεκτικότητας στην εργασία και τα διαφορετικά πράγματα που μπορούν να 

γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι σε αυτόν τον τομέα) 

• Κοιτάξτε τον Εαυτό σας Διαφορετικά 

• Ορισμός Στόχων (Πληροφορίες για το πώς να ορίσετε στόχους και το SMART) 

• Έντυπα Αίτησης: (Συμβουλές σχετικά με τον τρόπο σύνταξης των αιτήσεων και την 
προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας με τη χρήση των Γνώσεων, των Δεξιοτήτων 
και των Ταλέντων σας) 

 

• Τεχνικές Φωνητικού Ελέγχου και δεξιότητες Επικοινωνίας 

 



 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ  

Τέλος, εξακριβώστε τι έμαθαν οι άνθρωποι στη συνεδρία. Τι έμαθαν για τους εαυτούς τους και για 

το πρόβλημα ή ζήτημά τους; Έμαθαν κάτι από τους άλλους; Ποιες ήταν οι πιο χρήσιμες ερωτήσεις; 

Τι αντίκτυπο είχαν; Αυτό βοηθάει τους συμμετέχοντες δίνοντας τους χρόνο να προβληματιστούν 

για τα συμπεράσματα της συνεδρίας πριν συμπληρώσουν τις φόρμες αξιολόγησης. Τα έντυπα 

αξιολόγησης θα πρέπει να συμπληρώνονται στο τέλος κάθε συνεδρίας.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

• Ζητήστε από τους ανθρώπους να συνοψίσουν τις ενέργειές τους και να σχολιάσουν 

οτιδήποτε έμαθαν σε αυτή τη συνεδρία.  

• Εξηγήστε τυχόν ρυθμίσεις για να ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδα να αναφέρουν ο ένας 

στον άλλον. Μπορεί να αποφασίσετε να ζητήσετε από τους ανθρώπους να ορίσουν έναν 

‘chasing buddy’ στα αριστερά τους στο τραπέζι. Αυτό το άτομο τους “κυνηγά”, ρωτάει για 

την πρόοδό τους και γενικά ελέγχει ανεπίσημα για τις επιτυχίες τους μεταξύ των 

συνεδριών. Αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει στο χτίσιμο πιο δυνατών σχέσεων εντός της 

ομάδας.  

• Επιβεβαιώστε πως όλοι γνωρίζουν την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίας και έχουν τα 

στοιχεία της τοποθεσίας.  

• Επιβεβαιώστε οποιαδήποτε ενέργεια θα πάρετε π.χ. αποστολή e-mail με τους 

συμφωνημένους κανόνες.  

• Κλείστε τη συνεδρία ζητώντας από τους ανθρώπους να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο 

αξιολόγησης.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

• Ζητήστε από τους ανθρώπους να συνοψίσουν τις ενέργειές τους και να σχολιάσουν 

οποιαδήποτε γνώση από τη συνεδρία.  

• Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να βαθμολογήσουν τους εαυτούς τους στη φόρμα 

αξιολόγησης απλών δεξιοτήτων και να αναλύσουν οποιαδήποτε αλλαγή από την πρώτη 

συνεδρία.  

• Επιβεβαιώστε τυχόν ρυθμίσεις για τη συνέχιση του δικτύου ενημέρωσης εκτός της ομάδας.  

• Μοιράστε φυλλάδια από άλλες δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα, εκπαίδευσης κ.τ.λ. 

• Συζητήστε σχέδια βιωσιμότητας για την ομάδα π.χ. μπορούν να συνεχίσουν τις συναντήσεις 

στο χώρο σας ή σε κάποια τοπική καφετέρια για να συνεχίσουν να προσφέρουν ο ένας στον 

άλλον peer coaching. 

• Κλείστε τη συνεδρία ζητώντας από τους ανθρώπους να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα 

αξιολόγησης και τη φόρμα τελικών αποτελεσμάτων 

 

 

 



 

Παράρτημα I 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 
 

Να συμπληρωθεί από τον καθοδηγητή: 

 

Peer Coaching Circle No:               Συνεδρία No:               Ημερομηνία:  

 

Να συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες: 

1. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας για τη σημερινή συνεδρίαση και έχουν εκπληρωθεί;  

 

 

  

2. Ποια είναι τα τρία πράγματα που μάθατε σήμερα σχετικά με τα θέματα ανεργίας σας;  

> 

 

> 

 

> 

3. Ποιο ήταν το πιο αξιόλογο πράγμα στην σημερινή ομαδική συνεδρία σας;  

 

 

 

 

 



 

4. Παρακαλούμε, προσθέστε τυχόν περαιτέρω σχόλια στον παρακάτω χώρο: 

 

 

 

Όνομα: ………………………………………………     Ημερομηνία: ………………………………………………………… 

 

Ευχαριστούμε! Παρακαλούμε επιστρέψτε το παρόν έντυπο στον καθοδηγητή σας. 

 

Όνομα καθοδηγητή: ................................ 

 

Τα σχόλιά σας ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε μελλοντικό προωθητικό/διαφημιστικό υλικό. Εάν 

δεν επιθυμείτε τα σχόλιά σας/οι παραθέσεις σας και το όνομά σας να χρησιμοποιηθούν για αυτούς 

τους σκοπούς, παρακαλούμε τσεκάρετε αυτό το πλαίσιο   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Παραρτημα II 

Αξιολόγηση προφίλ του Peer Coaching Circle (Στην αρχή της πορείας)    

       

Όνομα: ………………………………………………. 
Ημερομηνία:…………………………
. 

       

 

Παρακαλούμε, αξιολογήστε τον εαυτό σας την παρούσα 
στιγμή 1 = Φτωχή    

  5 = Εξαιρετική   

       

Δεξιότητες και Ικανότητες 

Παρακαλούμε τσεκάρετε το 
πλαίσιο 

1 2 3 4 5 

1 Αυτο-κινητοποίηση           

2 Δεξιότητες Δικτύωσης           

3 Αποδοτικότητα           

4 Δεξιότητες Επικοινωνίας           

5 Γνώση του τρόπου κινητοποίησης των άλλων           

6 Διαπραγματευτικές Ικανότητες           

7 Αυτοπεποίθηση           

8 Γνώσεις σχετικά με την καθοδήγηση           

9 
Γνώση του πως και που μπορείτε να λάβετε υποστήριξη όταν 
χρειάζεται 

          

10 Γνώση του τι θέλετε στη συνέχεια           

11 Αίσθηση της επίτευξης στην εργασία           

12 Αβεβαιότητα           

13 Επιχειρηματικό πνεύμα           

14 Ηγετικές ικανότητες           

15 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων           

16 Ευαισθησία προς τους άλλους           

17 Ενθουσιασμός           

18 Διαχείριση του άγχους           

19 Ικανότητες εκπροσώπησης           

20 Δεξιότητες παρουσίασης           

21 Αίσθηση του χιούμορ           

22 Δημιουργία νέων σχέσεων           

23 Διαχείριση χρόνου           

24 Καθορισμός Στόχων           

25 Ολοκλήρωση πραγμάτων           

26 Γνώση του τι είναι σημαντικό για μένα           

27 Σαφής γνώση του τι θέλω να πετύχω           

28 Σαφής γνώση των ορίων μου           

29 Ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής            

 

 



 

Παραρτημα III 

Αξιολόγηση προφίλ του Peer Coaching Circle (Στο τέλος της πορείας)    
       
Όνομα: ………………………………………………. Ημερομηνία:………………………. 

       

 

Παρακαλούμε, αξιολογήστε τον εαυτό σας την παρούσα 
στιγμή 1 = Φτωχή    

  5 = Εξαιρετική   
       

Δεξιότητες και Ικανότητες 
Παρακαλούμε τσεκάρετε το 

πλαίσιο 
1 2 3 4 5 

1 Αυτο-κινητοποίηση           

2 Δεξιότητες Δικτύωσης           

3 Αποδοτικότητα           

4 Δεξιότητες Επικοινωνίας           

5 Γνώση του τρόπου κινητοποίησης των άλλων           

6 Διαπραγματευτικές Ικανότητες           

7 Αυτοπεποίθηση           

8 Γνώσεις σχετικά με την καθοδήγηση           

9 
Γνώση του πως και που μπορείτε να λάβετε υποστήριξη όταν 
χρειάζεται 

          

10 Γνώση του τι θέλετε στη συνέχεια           

11 Αίσθηση της επίτευξης στην εργασία           

12 Αβεβαιότητα           

13 Επιχειρηματικό πνεύμα           

14 Ηγετικές ικανότητες           

15 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων           

16 Ευαισθησία προς τους άλλους           

17 Ενθουσιασμός           

18 Διαχείριση του άγχους           

19 Ικανότητες εκπροσώπησης           

20 Δεξιότητες παρουσίασης           

21 Αίσθηση του χιούμορ           

22 Δημιουργία νέων σχέσεων           

23 Διαχείριση χρόνου           

24 Καθορισμός Στόχων           

25 Ολοκλήρωση πραγμάτων           

26 Γνώση του τι είναι σημαντικό για μένα           

27 Σαφής γνώση του τι θέλω να πετύχω           

28 Σαφής γνώση των ορίων μου           

29 Ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής            

 



 

 



 

 


