
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Εγχειρίδιο με στρατηγικές ενδυνάμωσης και εκπαιδευτικά εργαλεία, 
για την κινητοποίηση και ενεργοποίηση ΜΑ και την επανένταξή τους 

στον εργασιακό χώρο 

(IO1) 

 

Μερος 3: Συστάσεις για Συμβούλους Καριέρας και Εκπαιδευτές σε 
στρατηγικές, μεθοδολογίες  που χρησιμοποιούνται για την 

ενδυνάμωση και ενεργοποίηση ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
“Ενδυνάμωση των Ηλικιακά Μεγάλων ΜΑ μέσω της Καθοδήγησης & της Προσωπικής τους Εικόνας” 
(ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑ) είναι μία στρατηγική συνεργασία τουERASMUS+ χρηματοδοτούμενη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισπανικό Πρακτορείο του προγράμματος Erasmus+, με στόχο να βελτιώσουν 
τον ρυθμό επιτυχίας αποκατάστασης των ΜΑ με πιο εστιασμένες και προσαρμοσμένες προσεγγίσεις. 

Οι εταίροι του έργου ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑ συνεργάζονται προκειμένου να βελτιώσουν 
μεθοδολογίες συμβουλευτικής και εκπαίδευσης στους οργανισμούς τους και στις χώρες τους, αλλά και 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό να ενδυναμώσουν τους ΜΑ μεγαλύτερης ηλικίας να αναπτύξουν και 
να ανανεώσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους και να προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη αγορά 
εργασίας και στην υψηλά ανταγωνιστική οικονομία. 

 

Το έργο συντονίζει η FUNDACIÓN COREMSA, μία Ισπανική ιδιωτική εταιρεία ευρέσεως εργασίας, με 
πείρα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ατόμων 
στη Νότια Ισπανία συμμετέχοντας σε διάφορα προγράμματα για την ένταξη συγκεκριμένων ομάδων 
στην αγορά εργασίας. Στο έργο συμμετέχουν τέσσερις ακόμα εταίροι από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες:: 

• Ηνωμένο Βασίλειο: INOVA CONSULTANCY – παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υλοποιεί 
έργα στον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. 

• Ιταλία: STEPS – εταίρος με εμπειρία στην έρευνα και ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας, 
με αναγνώριση και πιστοποιήσεις ικανοτήτων και υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών ιδεών.  

• Ελλάδα: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl: έχει αναπτύξει μεγάσλο αριθμό μοντέλων 
για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, ναυαρχίδα το πρόγραμμα STARS Success Yourself©, 
αναγνωρισμένο από το International Coach. 

• Spain: Acción contra el Hambre (ACH) – μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με τμήμα κοινωνικής 
ένταξης για την ανάπτυξη προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, και ειδικότερα μέσω του “Vives 
project”, που στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων για απασχολησιμότητα μέσω της 
εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, και χρηματοδότησης. 

 



 

 

 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Το πρόγραμμα Ενδυναμώνοντας ΜΑ έχει σχεδιαστεί για να πετύχει τους παρακάτω σκοπούς: 

• Να παρέχει στους Συμβούλους Καριέρας σε κάθε χώρα που συμμετέχει με νέες πιο 
αποτελεσματικές και εξατομικευμένες μεθόδους και εργαλεία για την υποστήριξη ανέργων 
ενηλίκων.  

• Να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει ΜΑ βοηθώντας τους να αλλάξουν νοοτροπία 
ανακαλύπτοντας τα δυνατά τους σημεία, ικανότητες και ενδιαφέροντα μέσω των απαραιτήτων 
εκπαιδεύσεων. 

• Να προωθήσουν την Ευρωπαϊκή δικτύωση μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών που 
σχετίζονται με ανέργους ενήλικες με ολιστική συνεργασία. 

• Να βελτιώσουν το επίπεδο συμμετοχής των ενηλίκων με την προοπτική της δια βίου μάθησης. 

 

Το κύριο παραδοτέο του έργου είναι το “Εγχειρίδιο με στρατηγικές ενδυνάμωσης και εκπαιδευτικά 
εργαλεία, για την κινητοποίηση και ενεργοποίηση ΜΑ και την επανένταξή τους στον εργασιακό χώρο” 
(IO1) που περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

a) Καταγραφή δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται στη σημερινή αγορά εργασίας καθώς 
και δεξιότητες και ικανότητες των επαγγελματιών που ασχολούνται με άνεργους ηλικιωμένους 
εργαζόμενους  

b) Προσαρμογή και επιβεβαίωση της μεθοδολογίας που αναφέρεται στην καταγραφή. 

c) Σχεδίαση 3 διαφορετικών εκπαιδευτικών υλικών: Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, 
Δεξιότητες για τη χρήση κοινωνικών δικτύων και προσωπικής ταυτότητατς, Τεχνικές κύκλων 
καθοδήγησης. 

d) Εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε 3 επίπεδα: Συμβούλους / εκπαιδευτές καριέρας, ΜΑ, 
Καθοδήγηση. 

e) Συστάσεις για Συμβούλους Καριέρας και Εκπαιδευτές σε στρατηγικές, μεθοδολογίες και 
πρακτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση ανέργων 
μεγαλύτερης ηλικίας. 

 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι ΜΑ, στην Ε.Ε. έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να 
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τους ανέργους που είναι λιγότερο καιρό άνεργοι. 
Οι ΜΑ μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 45), χρειάζονται ειδική διαχείριση προκειμένου να μην 
καταλήξουν από την ανεργία στο να παρατήσουν την αναζήτηση εργασίας.   

Αυτό το έγγραφο περιέχει τις συστάσεις για συμβούλους καριέρας και εκπαιδευτές, σε στρατηγικές, 
μεθοδολογίες και πρακτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση 
ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας βασισμένα στο περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί στο παρόν εγχειρίδιο, 
που στοχεύει να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τους ΜΑ ώστε να επανενταχθούν στην αγορά 
εργασίας.  



 

 

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει την ανάλυση της ερευνητικής διαδικασίας. Παρέχει πληροφορίες σχετικά 

με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας καθώς και με την 

αιτιολόγηση της χρήσης αυτής της μεθόδου. Περιγράφει επίσης τα διάφορα στάδια της έρευνας, τα 

οποία περιλαμβάνουν την επιλογή των συμμετεχόντων, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και τη 

διαδικασία ανάλυσης δεδομένων. 

Προκειμένου να προετοιμάσουμε το παρόν έγγραφο, θεωρήσαμε ως σημείο εκκίνησης τις 

πληροφορίες που ελήφθησαν από τις πιλοτικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις 

χώρες της εταιρικής σχέσης. Αυτές οι πιλοτικές συναντήσεις επικεντρώθηκαν σε μακροχρόνια 

άνεργους ενήλικες, καθώς και συμβούλους σταδιοδρομίας και επαγγελματίες της βιομηχανίας 

συμβούλων ενηλίκων εργατικού δυναμικού. 

Στόχος αυτών των πιλοτικών εργαστηρίων ήταν η υλοποίηση ως δοκιμή του περιεχομένου που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Εγχειριδίου Χρήσης (IO1). Μερικά από τα περιεχόμενα που ήταν 
υποχρεωτικά να εφαρμοστούν ήταν: 
 

- Κύκλοι Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού και Coaching Ομοτίμων 

- Προσωπική Εικόνα 

- Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Ως πρόσθετα περιεχόμενα, τα οποία ήταν προαιρετικά για την υλοποίηση, αναπτύχθηκαν δύο 

ενότητες: 

- Ικανότητες, Μαλακές Δεξιότητες (Soft skills), Ομάδα Εργασίας και Αυτοπεποίθηση 

- Η Επιχειρηματική Νοοτροπία 

Από αυτά τα πρακτικά εργαστήρια προέκυψε μια "ποσοτική" ερευνητική μεθοδολογία, αφού κατά τη 

διάρκεια των εργαστηρίων εφαρμόστηκαν τρία είδη εργαλείων: 

- Ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπληρώνονται από μακροχρόνια Ανέργους ενήλικες 

- Ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπληρώνονται από Συμβούλους καριέρας 

- Έκθεση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που δημιούργησαν όλοι οι εταίροι του έργου 

Με τις πληροφορίες που προέκυψαν από αυτά τα τρία εργαλεία, δημιουργήσαμε μια λίστα με τις 

παρακάτω Συστάσεις. Επιπλέον, ορισμένες μελέτες και αναφορές που αναφέρονται στην τελευταία 

σελίδα αυτού του εγγράφου έχουν ληφθεί ως αναφορές.  



4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑ 
 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

1 Αυτό-συναίσθηση 
Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός & 

Κύκλοι Coaching Ομοτίμων 

https://youtu.be/UcXAYvH0D3M 

https://youtu.be/mwO-1oAH7z4 

Η αυτο-συναίσθηση ορίζεται ως "η ακριβής εκτίμηση και κατανόηση των προσωπικών ικανοτήτων και προτιμήσεων και των συνεπειών τους για τη 

συμπεριφορά τους και την επίδρασή τους σε άλλους". Μπορεί να θεωρηθεί ως δοκιμασία πραγματικότητας κατά των γεγονότων της ζωής. 

Είναι επιτακτική ανάγκη οι ΣΣ και οι Εκπαιδευτές ενηλίκων να εργάζονται με συνέπεια για να αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και την ενίσχυση 

δεξιοτήτων. Η ατροφία των παλαιών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με την αποτυχία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες στην εργασία, καταλήγει γρήγορα 

στην μετακίνηση των LTU45+ μακριά από τις τρέχουσες απαιτήσεις και εξελίξεις του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα την πλήρη επαγγελματική 

και κοινωνική περιθωριοποίηση. Επίσης, η μεθοδολογία των Κύκλων βοηθά τους εκπαιδευόμενους σε αυτό το θέμα, καθώς οι Κύκλοι κάνουν τους 

ανθρώπους να συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μόνοι σε κατάσταση ανεργίας και η ανάδραση από τους συναδέλφους, τους δίνει τη δυνατότητα να 

επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, μπορεί να τονιστεί ότι τα modules Personal Branding και Social Media προορίζονται να βοηθήσουν 

τους παλαιότερους LTUs να επανενταχθούν στην σύγχρονη αγορά, δίνοντάς τους εργαλεία και συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά 

μέσα με επαγγελματικό τρόπο και να μαρκάρονται με τη χρήση των πρόσφατων τεχνολογιών . 

Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών, το ζήτημα αυτό εξετάστηκε μέσω της μεθοδολογίας NLP. Οι διαδικασίες NLP που αναφέρονται και χρησιμοποιούνται 

στις ασκήσεις μπορούν να συμπεριληφθούν στον γενικό όρο "θετική σκέψη". Για παράδειγμα, το NLP συμβάλλει στην επίλυση αυτού του ζητήματος 

καθώς βοηθάει κάποιον να σκεφτεί τις δικές του ικανότητες και τα προηγούμενα επιτεύγματά του, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας ενός ατόμου με 

άλλους και πώς μπορείτε να χτίσετε την αλληλεπίδραση με άλλους. 
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Θετική σκέψη: Εστιάζοντας 

στα πλεονεκτήματα, τις 

δεξιότητες, τις ικανότητες, τις 

επιτυχίες του LTU45+ 

 

Επιχειρηματική Νοοτροπία & 

Νευρο-Γλωσσικός 

Προγραμματισμός 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpCY3JcpKmQ 

https://youtu.be/mwO-1oAH7z4 

 

 

Εστιάζοντας στα δυνατά σημεία, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, καθώς και τις επιτυχίες που έχουν επιδείξει οι LTU45+ σε όλη τη διάρκεια της 

προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους, τους βοηθάει να βελτιωθούν και να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο. 

Επομένως, βοηθώντας τους εαυτούς τους να αλλάξουν σε θετικές κατευθύνσεις, πλησιάζουν τους στόχους και τις προσδοκίες τους. Ένα παράδειγμα 

αυτού είναι το πώς το NLP υποστηρίζει τη θετική σκέψη και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται γεγονότα και αλληλεπιδράσεις. Στην 

περίπτωση των LTU, δηλαδή να επανέλθουν στην απαιτητική αγορά εργασίας με γνώσεις, εμπιστοσύνη, φιλοδοξία και ασφάλεια και να παραμείνουν 

ανταγωνιστικοί. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpCY3JcpKmQ
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Έρευνα αγοράς: Δημιουργήστε 

μεθοδολογίες αποδοτικής 

καθημερινής έρευνας, έτσι 

ώστε οι LTU45+ να εντοπίζουν 

πιθανούς εργοδότες και 

εταιρείες και να δημιουργούν 

δίκτυα 

 

Ικανότητες, μαλακές 

δεξιότητες, ομαδική εργασία 

και αυτοπεποίθηση & Κύκλοι 

Coaching Ομοτίμων & 

Κοινωνική Δικτύωση και 

Προσωπική Εικόνα 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jlOtI0rBm6U 

https://youtu.be/e5wgmf0dnGc 

https://youtu.be/cR196ecjfqc 

https://youtu.be/2X_dnN_XubQ 

 

 
 

Ο πρώτος πρακτικός κανόνας για την επαναδραστηριοποίηση των LTU45+ ήταν "ο καθορισμός σαφούς χρονοδιαγράμματος για την αναζήτηση 

εργασίας". Σε αντιστοιχία με αυτό που συζητήθηκε στις πιλοτικές ασκήσεις Προσωπικής Εικόνας, αυτό ουσιαστικά σημαίνει την επιδίωξη συνεχούς και 

σχολαστικής έρευνας αγοράς. Οι Σύμβουλοι και οι Εκπαιδευτές πρέπει να εντοπίσουν και να επιμείνουν στις σχετικές μεθοδολογίες της 

εποικοδομητικής καθημερινής έρευνας, ώστε οι LTU45+ να εντοπίσουν τους πιθανούς εργοδότες και τις εταιρείες (οικοδόμηση της δικτύωσης). Όπου 

οι προσωπικές δεξιότητες και τα προσόντα τους δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, να επιδιώκουν  βελτίωση των δεξιοτήτων τους. 

Τέλος, να συνειδητοποιήσουν πλήρως τα πραγματικά πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους σε σύγκριση με τους άλλους σε παρόμοια ηλικία, 

προηγούμενη εμπειρία και τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης (πλήρης αυτογνωσία). 

https://www.youtube.com/watch?v=jlOtI0rBm6U
https://youtu.be/e5wgmf0dnGc
https://youtu.be/cR196ecjfqc
https://youtu.be/2X_dnN_XubQ
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Μειονεκτήματα: ατροφία 

δεξιοτήτων εργασίας, 

αρνητικότητα, αδιαφορία και 

περιθωριοποίηση 

Ικανότητες, μαλακές 

δεξιότητες, ομαδική εργασία 

και αυτοπεποίθηση & 

Κοινωνική Δικτύωση και 

Προσωπική Εικόνα 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuM5Y9jolF4 

 https://youtu.be/h3SIUAE_Vrg 

 

 

Το γενικό "σχήμα των φάσεων" που υιοθετήθηκε για τους LTU45+ επιτρέπει στους Συμβούλους και στους Εκπαιδευτές να επιλέξουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις, όπως κρίνονται απαραίτητες για την καταπολέμηση συγκεκριμένων τρωτών σημείων που διαπιστώνονται σε κάθε φάση. Ίσως το πιο 

διαδεδομένο σύμπτωμα είναι η αρνητικότητα, η οποία συνεχίζει να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου από την τελευταία εργασιακή απασχόληση, 

ουσιαστικά περιθωριοποιώντας τους LTU45+. Αυτή η στάση μπορεί να εμποδίσει ακόμη και τις κλήσεις προς βελτίωση των δεξιοτήτων και 

επανασύνδεση (μέσω της χρήσης, π.χ., των κοινωνικών μέσων ως μέρος μιας στρατηγικής προσωπικής εικόνας/ταυτότητας).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuM5Y9jolF4
https://youtu.be/h3SIUAE_Vrg
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Ημερήσια σωματική 

δραστηριότητα και Εθελοντισμός: 

Η σωματική δραστηριότητα είναι 

εξαιρετικά επωφελής για τη γενική 

υγεία: θετικό πνευματικό πλαίσιο, 

οδηγεί τους LTU σε μια πιο 

αισιόδοξη στάση. Ο Εθελοντισμός 

(κατά προτίμηση σε κοινωνικά / 

φιλανθρωπικά δίκτυα) διατηρεί 

ενεργό το σύνολο των δεξιοτήτων. 

 

Επιχειρηματική Νοοτροπία & 

Προσωπική Εικόνα & Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης Media 

& Κύκλοι Coaching Ομοτίμων & 

Νευρο-Γλωσσικός 

Προγραμματισμός 

 

https://youtu.be/95QgdeZh41A 

https://youtu.be/C_C4eFWmZzM 

https://youtu.be/8ZMZZOi3dso 

https://youtu.be/RDjfcA78cg8 

 

Έχουμε δει στις πιλοτικές ασκήσεις ότι τόσο η καθημερινή σωματική δραστηριότητα όσο και ο εθελοντισμός παρέχουν καλές ευκαιρίες για την 

εξάλειψη της γενικής αρνητικότητας των LTU45+. Η καθημερινή σωματική δραστηριότητα εκτός από το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά επωφελής για τη 

γενική υγεία, αποτελεί βασικό παράγοντα για ένα πιο θετικό πνευματικό πλαίσιο και οδηγεί τους LTU σε μια πιο αισιόδοξη στάση όσον αφορά τις 

προοπτικές και τις ικανότητές τους. Από την άλλη πλευρά, ο εθελοντισμός (κατά προτίμηση σε κοινωνικά / φιλανθρωπικά δίκτυα) διατηρεί έναν 

ενεργό σύνολο δεξιοτήτων και προσφέρει επίσης μια ευκαιρία σύγκρισης με λιγότερο τυχερές ομάδες του πληθυσμού, προκαλώντας τη συνεχή 

διάθεση των LTU45+ ως ενεργών αλλά και παραγωγικών. 
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Ευκαιρίες μερικής 

απασχόλησης και πρακτικής 

άσκησης: Απαιτείται 

συντονισμένη προσπάθεια για 

να διασφαλιστεί ότι οι LTU45+ 

δεν θα "εγκλωβιστούν" ως 

"δεύτερης διαλογής". 

 

Προσωπική Εικόνα & Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης & 

Κύκλοι Coaching Ομοτίμων 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ro1UwNCqYpo 

https://youtu.be/f4URcXl8mus 

https://youtu.be/UBZ6IBnsaU8 

 

 
 

Γενικά, αυτές οι προσεγγίσεις στην προσωρινή απασχόληση δεν εκτιμώνται από τους LTU45+ που επιθυμούν να επιστρέψουν σε θέση πλήρους 

απασχόλησης, καθώς συνδέονται με κατώτερα συστήματα πληρωμών και χαμηλότερη ποιότητα εργασίας. Είναι επιτακτική ανάγκη οι Σύμβουλοι και οι 

Εκπαιδευτές να συνεργαστούν με τις κρατικές αρχές και τους εργοδότες για να ασκήσουν πιέσεις και να εξασφαλίσουν ότι οι LTU45+ δεν είναι 

"χαρακτηρισμένοι" ως "δεύτερης διαλογής" υποψήφιοι εργαζόμενοι. 

https://www.youtube.com/watch?v=ro1UwNCqYpo
https://youtu.be/f4URcXl8mus
https://youtu.be/UBZ6IBnsaU8
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Επιχειρηματικότητα: Απόκτηση 

της αντίστοιχης Νοοτροπίας. 

Επιχειρηματική Νοοτροπία & 

Προσωπική Εικόνα & Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης & 

Κύκλοι Coaching Ομοτίμων 

https://www.youtube.com/watch?v=g6wzjzjNiWc 

https://youtu.be/Y2E2n7VjAG0 

https://youtu.be/FDGUA9D1aJc 

 
 

Ενώ ήταν γενικά αποδεκτό ότι ένα υψηλό ποσοστό LTU45+ δεν διαθέτει σύγχρονες δεξιότητες επειδή οι προηγούμενες σταδιοδρομίες τους είχαν 

ήσσονες απαιτήσεις, υπάρχει ένα επίσης σημαντικό ποσοστό ειδικευμένων LTU45+. Αυτή η ομάδα είναι ιδιαίτερα επιρρεπής να μετεξελιχθεί σε 

επιχειρηματίες, με προϋπόθεση την απόκτηση της αντίστοιχης νοοτροπίας. Όπως διαπιστώνεται στο σχετικό θέμα της Ενδυνάμωσης, οι Σύμβουλοι και 

οι Εκπαιδευτές πρέπει να έχουν ιδιαίτερη επίγνωση ότι η απαιτούμενη δεξιότητα είναι διαφορετική και απαιτεί επιπλέον κίνητρα, ευελιξία, ομαδική 

εργασία και δεξιότητες σχεδιασμού & οργάνωσης. 

https://www.youtube.com/watch?v=g6wzjzjNiWc
https://youtu.be/Y2E2n7VjAG0
https://youtu.be/FDGUA9D1aJc
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Εμπιστοσύνη και 

έμπνευση: Καθορίστε 

τους στόχους και τους 

μηχανισμούς 

καταγραφής 

(ημερολόγια, χάρτες 

σκέψης, συναντήσεις 

ομότιμων ομάδων) 

 

Κύκλοι Coaching 

Ομοτίμων & Νευρο-

Γλωσσικός 

Προγραμματισμός 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2W_j25G8Xh8&feature=youtu.be 

https://youtu.be/5dAE1y1XJlk 

 

Οι παλαιότεροι LTU45+ πρέπει να είναι εμπνέονται συνεχώς, ώστε τα επίπεδα εμπιστοσύνης τους να παραμένουν υψηλότερα από τα "κανονικά". Η 

"Συνειδητή Συνέντευξη" είναι πράγματι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση για τους Συμβούλους και coaches. Ωστόσο, ενώ 

ο ρόλος Συμβούλων και Εκπαιδευτών είναι καθοριστικής σημασίας, είναι κατανοητό ότι δεν μπορούν φυσικά να βρίσκονται μαζί με τους LTU 24 ώρες 

το 24ωρο. Ο καθορισμός στόχων και μηχανισμών παρακολούθησης (π.χ. τήρηση καταγραφών / ημερολογίων, προσαρμογή χαρτών σκέψης, σύγκληση 

σε μικρότερες ομότιμες ομάδες για ανταλλαγές προόδου) είναι απαραίτητη και εγγυάται τη συνέχιση των θετικών διαδικασιών που ξεκίνησαν κατά τη 

διάρκεια των επίσημων συναντήσεων οργάνωσης ή σεμιναρίων. 

https://www.youtube.com/watch?v=2W_j25G8Xh8&feature=youtu.be
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